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Van Gestel Grootkeukentechniek is gespecialiseerd in het re-
aliseren van professionele keukens. Door te luisteren naar de 
wensen van u als professional, geven wij keukens graag een 
eigen gezicht en functionaliteit. Dankzij onze vakmensen en 
de opgedane kennis & ervaring binnen diverse branches, ge-
ven wij advies op maat. Met een uitgebreide kwaliteitscollec-
tie keukenapparatuur en rvs-maatwerk meubelen. 

Van Gestel is gespecialiseerd in horecakeukens, bedrijfsres-
taurants, cafetaria’s en keukens voor in de zorg en het onder-
wijs. Van het leveren van een koelkast tot het realiseren van 
een compleet ingerichte maatwerk keuken, wij staan voor u 
klaar. 

Na een zorgvuldig onderzoek hebben we bij Van Gestel geko-
zen om samen te werken met het merk Moretti Forni. Deze 
keuze hebben we weloverwogen en bewust gemaakt, want 

zoals onze culinair adviseur zegt: “het is de Ferrari onder 
de pizzaovens”. Voor ons staat Moretti Forni voor kwaliteit. 
Dankzij ons grote Moretti Forni assortiment is er voor ieder 
concept en budget een passende oven. Van exclusieve uit-
voeringen tot instapmodellen, van opties met stoom tot tem-
peraturen tot 500 graden, voor alle ovens geldt: ze zijn van 
zeer hoge kwaliteit en zorgen voor perfecte bakresultaten. 

Om deze juiste keuze te maken en extra kennis te vergaren, 
is onze culinair adviseur uitgenodigd door Moretti voor een 
bezoek en training in de fabriek in Italië. Een week lang heeft 
hij zich laten opsluiten met specialisten, pizzaiolo’s, Simon Gi-
accotto (schrijver van ‘De Pizzabijbel’) en Marcel Losekoot (De 
Pizza Academy). Na dit bezoek werden zowel Simon Giaccot-
to, Marcel Losekoot en onze eigen culinair adviseur gekozen 
tot ambassadeurs van Moretti Forni. Zo was de eerste stap 
richting een intensieve samenwerking gezet!

VAN 
GESTEL & PIZZA



“De eerste elektrische pizzaoven die de 
temperaturen van een houtoven behaald!”

scan de QR-code

Géén afzuigkap nodig. 

De perfecte pizza binnen 1 minuut.

510˚C in slechts 90 minuten.

Tot wel 30% energiebesparing.

Met schoonmaakprogramma. 

Optioneel: rijskast. 



ook verkrijgbaar 
in rvs uitvoering

MORETTI FORNI
SerieS 

Helder verlichte bakkamer

Géén afzuigkap nodig 

Energiebesparende isolatie.

Géén afzuigkap nodig.

Precisie in temperatuur en verschillende 
baklagen afzonderlijk in te stellen.
Met schoonmaakprogramma.

Met vochtinjectie.

Uit te breiden tot 3 bakkamers.

Optioneel: rijskast & bakkerij kamer

scan de QR-code



MORETTI FORNI
iDeck

Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Maximale temperatuur 450˚C.

Gebruiksvriendelijk en dynamisch design.

Temperatuur van verschillende baklagen 
afzonderlijk in te stellen.

ook verkrijgbaar in een manuele 
uitvoering en zonder onderstel

Verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen.

scan de QR-code



MORETTI FORNI
SerieT Ongeëvenaarde bakkwaliteit

Ook voor vlees, pasta, groenten etc.

Constant betrouwbare tunneloven

Laag in verbruik dankzij warme lucht die 
door 2 rvs ventilatoren over het te berei-
den product worden geblazen.  

Perfect voor de productiekeuken.

Constante kwaliteit en hufterproof.

scan de QR-code

Zie de Moretti Forni SerieT live in 
Studio Senses Zwolle!



MORETTI FORNI
iLab

MORETTI FORNI
iMix

MORETTI FORNI
iRoll

Creëer de perfecte bol 
binnen 8 seconden tot 
wel 15 bollen per keer 
met de Moretti Forni 
iLab opbolmachine!

De krachtige Moretti Forni 
iMix is een spiraalkneedma-
chine met hefkop, geschikt 
voor ruim 35kg deeg en is 
het mogelijk om in diverse 
snelheden te kneden!

De iMix is verkrijgbaar met ver-
schillende mogelijkheden.

De deeguitrolmachine 
Moretti Forni iRoll zorgt 
voor de perfecte uitrol en 
afmeting van uw pizza-
bodems en u bepaalt zelf
handmatig de uitroldikte.

scan de QR-code



Naast ons assortiment met grootkeukenapa-
ratuur hebben wij ook een heel groot assor-
timent in kleinkeukenmateriaal. Voor vrijwel 
al uw pizza benodigdheden kunt u bij ons 
terecht! 

Benodigdheden



Koelingen
& shockfreezers

regenereren serverenshockerenkoken

?

scan de QR-code

In ons magazine geven wij een uitgebreide omschrijving 
van de functie van het vraagteken. Ga naar 

www.vangestelhoreca.nl/magazine 
en lees het daar!

Perfect voor de productie!



Pizzawerkbanken
& bollenlades

2-deurs pizzawerkbank met pizzabollenblok.

3-deurs pizzawerkbank gekoelde opzetvitrine

Pizzabollenblok met 7 lades

Een kleine greep uit ons assortiment! Kijk voor 
meer modellen en uitvoeringen op onze website 
(scan de QR-code).

scan de QR-code



HANOS is een internationale groothandel met vestigingen in 
Nederland & België. Dankzij het assortiment van ruim 80.000 
producten uit binnen- en buitenland vindt u altijd de artikelen en 
ingrediënten die u zoekt. 

www.hanos.nl

FoodXperience is hét culinaire inspiratieplatform voor en door 
horecaprofessionals, met meer dan 2500 recepten die wekelijks 
worden aangevuld. Naast recepten zijn er tientallen handige video’s 
voor de foodprofessional en bijzondere interviews  op het platform 
te vinden. 

www.foodXperience.com

Studio Senses is hét experience center voor professionele sfeer- 
& smaakbeleving. Waar interieur, inrichting en identiteit centraal 
staan. Voor binnen, buiten en in de keuken. Het prikkelen van de 
zintuigen, daar draait het om bij Studio Senses. Alles voor de horeca 
onder één dak! Ervaar - beleef - vergelijk

www.studiosenses.nl

Bij Kaja worden design wensen gerealiseerd. Ga om tafel met één 
van de designers en zij werken samen met het projectteam in lijn 
met de nieuwste trends het droomproject uit! Met een uitgebreide 
binnen- en buitencollectie worden alle wensen vervuld. 

www.kaja.nl



Van Gestel Grootkeukentechniek is niet alleen dealer van Moretti Forni, wij 
beschikken ook over een eigen MorettiLAB. Een gedeelte in onze showroom 
hebben wij omgebouwd tot volledige demokeuken, getraind en getest kan 
worden. Voor elk concept wat wils, want wij hebben diverse type ovens en 
verschillende bijbehorende accessoires staan. Dit alles om samen met u als 
klant de beste oplossing te vinden voor uw concept.  

Interesse? Neem vrijblijvend contact op voor een adviesgesprek!

Schokkerweg 5
8042 PC Zwolle
055 - 526 33 33
www.vangestelhoreca.nl


