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Vigtige oplysninger og forklarende noter

Prislisten for HOUNÖ PROTECT er gældende fra 1. september 2021. Alle priser er angivet i DKK eksklusiv moms. 

Alt tilbehør leveres ab fabrik Randers inklusive standardemballage.

Den aktuelle udgave af HOUNÖs Generelle vilkår og betingelser for salg og levering gælder for alle transaktioner.

4-årig garanti med HOUNÖ PROTECT startpakke

HOUNÖ tilbyder en af branchens længste garantier, som er betinget af korrekt rengøring og vedligeholdelse af 

ovnen. En HOUNÖ PROTECT startpakke sikrer korrekt rengøring af og vandbehandling til din HOUNÖ ovn. Når du 

bruger startpakken, aktiverer du den 4-årige garanti på din HOUNÖ combiovn. Du kan finde flere oplysninger om 

vores garantibetingelser på www.houno.dk. 

Alle HOUNÖ PROTECT produkter kan købes online på www.houno.dk.

Udgivet af HOUNÖ A/S, Alsvej 1, 8940 Randers SV, Danmark. www.houno.dk. 
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En helhedsløsning, som forenkler 
rengøring og vedligeholdelse  
         
         

HOUNÖ PROTECT er vores serie af produkter til vandbehandling og rengøring, der er 

udviklet specielt til HOUNÖ combiovne. Det er også en helhedsløsning, som forenkler 

rengøring og vedligeholdelse, fordi det er integreret med vores unikke ovnsoftware.  

Det gør det lettere for dig at passe godt på din ovn.  

     

HOUNÖ PROTECT løsningen er indbegrebet af HOUNÖs designfilosofi: vi forenkler 

arbejdet for kokke og køkkenpersonale ved hjælp af innovation og teknologi. Den 

innovative software i HOUNÖ SmartTouch® ovnene arbejder sammen med HOUNÖ 

PROTECT-produkterne for at sikre, at ovnene altid er i bedst mulig stand, så de fungerer 

optimalt.  

   

Ovnen er overvåger forbruget og fortæller dig, hvornår det er tid til at skifte Detergent 

Intense, Rinse Aid samt Hydro Shield vandfilter. På den måde får du optimal beskyttelse 

og de lavest mulige driftsomkostninger på den nemmest mulige måde. 

Brug HOUNÖ PROTECT-produkter til at sikre fremragende rengøring af og optimal 

vandbehandling til din HOUNÖ ovn. Du kan købe hele sortimentet af HOUNÖ PROTECT-

produkter direkte på www.houno.dk.
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HOUNÖ PROTECT Detergent Intense og Rinse Aid: 
De bedste rengøringsprodukter til din HOUNÖ ovn 

HOUNÖ PROTECT rengøringsprodukter indeholder særlige ingredienser, som gør dem 

ideelle til rengøring af HOUNÖ combiovne. De er udviklet specielt til CombiWash®, med 

tanke på dig og miljøet.        

 

Når du bruger HOUNÖ PROTECT, har du garanti for, at din ovn bliver grundigt rengjort med 

de rette produkter. Få en perfekt rengjort ovn med HOUNÖ PROTECT Detergent Intense 

og Rinse Aid. Produkterne er beregnet til daglig brug på ovne, der bruges meget, og giver 

en skinnende ren ovn uden striber. Du kan altid finde et rengøringsprodukt, der passer til 

dine behov.        
RINSE AID 

Koncentreret og syreholdigt afspændingsmiddel, der er 

fremstillet specielt til ovne med automatisk rengørings-

system. Produktet indeholder lavtskummende komponenter, 

der sikrer hurtig tørring uden striber. Desuden indeholder 

produktet syreholdige komponenter, der holder ovnen fri  

for tilkalkning.  

Pris, DKKVarenr.Antal

2 x 5L

20500200 303

DETERGENT INTENSE 

Rengøringsmiddel til rengøring af stærkt tilsmudsede ovne 

med automatisk rengøringssystem. Kombinationen af 

basiske, overfladeaktive og kalkbindende komponenter 

sikrer effektiv fjernelse af snavs og fastsiddende komponen-

ter. Desuden forhindrer det kalkaflejringer i hårdt vand. 

Brug Rinse Aid i kombination med Detergent Intense. 

Antal Varenr. Pris, DKK

2 x 5L

30500571 414

HOUNÖ PROTECT RENGØRINGSPAKKE

HOUNÖ PROTECT startpakke indeholder 

6 stk. HOUNÖ PROTECT Detergent Intense og         

2 stk. HOUNÖ PROTECT Rinse Aid. Begge 

produkter er udviklet til din HOUNÖ ovn.

Antal

2 stk. RINSE AID

6 stk. DETERGENT INTENSE

Varenr.

30520494

Pris, DKK

1.463
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SUMA EXTEND D3 

Flydende grovrengøringsmiddel, som anvendes ufortyndet til 

at fjerne fedt, fastbrændte belægninger og olie fra 

køkkenudstyr såsom ovne. Hurtigtvirkende og meget 

effektivt på fedtede overflader. Produktet er meget effektivt, 

fordi det sprøjtes på og hænger fast på lodrette overflader. 

Indeholder ikke lud og er sikkert at bruge på aluminium. 

Forstøver medfølger. 

Pris, DKKAntal Varenr.

2 x 2L 045749 193

SUMA CALC D5

Koncentreret afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelæg-

ninger på køkkenudstyr og redskaber. Effektiv fjernelse af 

kalkbelægninger beskytter udstyret og sikrer en bedre  

hygiejne. Effektiv og økonomisk i brug takket være den   

koncentrerede formel. Fjerner oxiderede belægninger og 

giver matte metaloverflader ny glans. Forstøver medfølger.

Antal Varenr. Pris, DKK

2 x 2L 045750 208

STEEL CARE STÅLOLIE

Stålolie bruges til at polere og beskytte ovnen udvendigt. 

Antal Varenr. Pris, DKK

2 x 0,5L 045651 117

SLANGESÆT TIL RENGØRINGS- OG 
AFSPÆNDINGSMIDDEL  

Slangesæt, der passer til beholdere med HOUNÖ PROTECT 

Rinse Aid og Detergent Intense. Hvis du ikke har købt HOUNÖ 

PROTECT rengørings- eller afspændingsmiddel før, anbefaler 

vi på det kraftigste, at du også køber et slangesæt.

Pris, DKKAntal Varenr.

1 30520027 202

SPRAYPUMPE

Ekstra spraypumpe til Suma Extend D3 grovrengøringsmiddel.

Antal Varenr. Pris, DKK

1 30500582 96
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HYDRO SHIELD

Hydro Shield vandfilteret fjerner total hårdhed og skadelige 

kemikalier fra vandet, så vandforsyningen til din HOUNÖ 

combiovn bliver optimal.

Hydro Shield systemet er udviklet til at arbejde sammen 

med HOUNÖ combiovne. Filterkapaciteten og udskiftnings-

behovet kontrolleres via ovnens SmartTouch software. 

Alternativt kan du overvåge kapaciteten ved hjælp af vores 

Aquameter vandmåler.

Pris, DKKVarenr.Filterstørrelse

Hydro Shield L 3600 30500545 1.066

Hydro Shield XL 6000 30500546 1.908

HOUNÖ PROTECT Hydro Shield: 
Optimal vandbehandling til din HOUNÖ ovn      
  
Hydro Shield vandbehandlingssystemet giver optimal beskyttelse til din HOUNÖ ovn. 

Hydro Shield fjerner de udfældningsprodukter fra vandet, som forårsager korrosion og 

derfor er skadelige for combiovne. 

Når du bruger Hydro Shield vandfiltre, undgår du unødvendig slitage og forlænger 

ovnens levetid.         

HOUNÖ PROTECT Hydro Shield vandfiltre fås i tre størrelser. 

Kapaciteten af hvert filter afhænger af dit vands hårdhed. 

HOUNÖ PROTECT Software: 
Avanceret teknologi, som sikrer bedre arbejdsgange

Du kan justere indstillingerne på din SmartTouch® ovn, så de passer til brugsmiljøet – du 

kan for eksempel justere vandhårdheden. Denne information sikrer sammen med Hydro 

Shield vandfilteret, at ovnen kan fortælle dig, præcis hvornår 80 % af filterkapaciteten er 

opbrugt.    

 

Ovnen giver dig besked, når det sker. Det betyder, at du kan bestille et nyt vandfilter i 

god tid, så det er klar, når du har brug for det. Ovnen fortæller dig også, når vandfilterets 

kapacitet er helt opbrugt. Det betyder, at du kan udnytte hele vandfilterets kapacitet og 

først udskifte det, når det er nødvendigt.  

Når du installerer et Hydro Shield vandfilter på en HOUNÖ standardovn, skal du bruge 

vores Vandmåler – aquameter. Systemet overvåger Hydro Shield filterpatronens 

kapacitet, så du ved, hvornår det er tid til at udskifte filteret. Det sikrer, at du får mest 

muligt ud af Hydro Shield-vandbehandlingsløsningen til din HOUNÖ standardovn. 

Det samme gælder rengøringsprodukterne, hvor ovnen giver dig besked, når den er ved 

at løbe tør for forsyninger. Ovnen giver dig også besked, hvis der ikke er tilstrækkeligt med 

rengøringsprodukter til at køre en valgt cyklus. Med HOUNÖ PROTECT-løsningen undgår 

du stress, fordi du kan bestille nye rengøringsprodukter i god tid.    
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Ved du, hvorfor det er nødvendigt med 
et vandfilter til din HOUNÖ combiovn? 

Se afsnittet Spørgsmål og Svar på www.houno.dk for at 
få svar på dine spørgsmål vedrørende rengøring af ovne 
og vandfiltre. 

Du kan for eksempel læse om, hvorfor det er nødvendigt 
med et vandfilter, hvad vandfilteret fjerner, hvordan du 
måler vandets hårdhed og meget mere.  

Scan QR-koden, eller send en e-mail til 
hounoshop@houno.com  for at få mere at vide.  
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MONTERINGSSÆT TIL FILTER

Monteringssæt til filter – beslag, hoved og slanger. Filterhoved 

med indvendigt gevind til montering af filterpatronen. 

Passer til alle størrelser Hydro Shield filterpatroner. (Filterho-

vedet indeholder en indbygget Aquastop og en returventil).

• Beslag til montering af filterpatronen

• Tre slanger med pakninger til vandtilslutning

• T-rør til direkte tilslutning af vand til afkøling af afløb samt 

håndbruser, hvis relevant

• Installationsvejledning

Pris, DKKAntal Varenr.

1 30500327 742

SLANGESÆT TIL VANDFILTER

Slangesæt, der passer til HOUNÖ PROTECT Hydro Shield 

vandfiltre. Tre slanger med pakninger til vandtilslutning. 

Hvis du ikke har købt HOUNÖ PROTECT Hydro Shield vand-

filtre før, anbefaler vi på det kraftigste, at du også køber et 

slangesæt.

Antal Varenr. Pris, DKK

1 30520445 318

FILTERHOVED

Filterhoved med indvendigt gevind til montering af filterpa-

tronen.  Passer til alle størrelser Hydro Shield filterpatroner. 

Filterhovedet indeholder en indbygget Aquastop og en 

returventil. Beslag til montering af filterpatronen medfølger. 

Antal Varenr. Pris, DKK

1 30500510 424

STRIPS TIL TEST AF VANDHÅRDHED  

Testkit til total hårdhed – strips.

Måler vandets totale hårdhed i dH i intervaller. 

Kittet indeholder 5 strips. 

Pris, DKKAntal Varenr.

1 30520449 48

DRÅBER TIL TEST AF VANDHÅRDHED

Testkit til præcisionstest af vandets totale hårdhed. Med 

dette testkit kan du måle vandets totale hårdhed i dH helt 

nøjagtigt. Skyl bægeret, og fyld 10 ml vand i. Tæl dråberne, 

indtil vandet skifter farve (rød til grøn). 1 dråbe = 1 dH. 

Kittet rækker til 10-20 test. 

Antal Varenr. Pris, DKK

1 30500578 179

VANDMÅLER – AQUAMETER

In-line-vandmåleren overvåger Hydro Shield filterpa-

tronens restkapacitet. Det sikrer rettidig udskiftning af 

filterpatronen. Displayet viser restkapaciteten. Vi anbefaler 

på det kraftigste, at du køber en vandmåler sammen med 

Hydro Shield filterpatronen. Vandmåleren passer til HOUNÖ 

ovne med dreje- eller trykknap. 

Antal Varenr. Pris, DKK

1 300500409 636
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4-årig garanti med HOUNÖ PROTECT 

HOUNÖ tilbyder en af branchens længste garantier, som er 
betinget af korrekt rengøring og vedligeholdelse af ovnen. 
HOUNÖ PROTECT startpakken sikrer korrekt rengøring af og 
vandbehandling til din HOUNÖ ovn. Når du bruger startpakken, 
aktiverer du den 4-årige garanti på din HOUNÖ combiovn. 

Du kan finde flere oplysninger om vores garantibetingelser på 
http://www.houno.dk/support/teknisk-support/4-aars-garanti
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Tak

Tak, fordi du læste med, og fordi du overvejer at købe HOUNÖ PROTECT produkter til 

rengøring og vandbehandling. Vi håber, du har fundet inspiration til, hvordan du kan 

bruge HOUNÖs forbrugsvarer i dit køkken. 

Vi har designet og produceret HOUNÖ combiovne i Randers siden 1977 og har dermed 

stærke skandinaviske rødder. Vores skandinaviske mentalitet kommer til udtryk i vores 

løsningsorienterede tilgang til både ovndesign og brug af tilbehør.  

Vi ser frem til yderligere samtaler og samarbejde med dig. Hvis du har spørgsmål eller 

kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os.  

Med venlig hilsen 

Dit HOUNÖ team 
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KONTAKT OS.
Vi er din combiovnspecialist, og vi gør altid 
vores yderste for at hjælpe vores kunder. 
Overalt i verden. 

HOUNÖ A/S
ALSVEJ 1
8940 RANDERS SV
DANMARK 

T: +45 8711 4711
E: houno@houno.com
www.houno.dk

EN DEL AF 

HOUNO.DK
Besøg vores website, og se de nyeste  

tilbud og kampagner. Køb HOUNÖ  
PROTECT produkter online, og få  
varerne leveret direkte til døren.

Hos HOUNÖ passer vi på miljøet. Derfor er denne flyer printet på 100% genbrugspapir. Genbrugspapir kræver meget mindre vand og betydeligt mindre 

energiforbrug i forhold til almindeligt papir. Da miljøet er vigtigt for os, er HOUNÖ en CO2-neutral virksomhed. Vi er forpligtet til at bruge klimavenlig  

elektricitet produceret af vindmøller. Besøg vores vindmølle ved 56°27’44.8”N 8°12’49.7”E.


