green&clean mosogatógépek

Áttoló rendszerű
mosogatógépek
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green&clean mosogatógépek

Extra
tulajdonságokkal tele
Hatékonyság, egyszerűség, teljesítmény.
Bármit is vár el egy mosogatógéptől, az Electrolux gépekben
megtalálja. Mindig adunk egy kis extrát: hatékonyság
maximális megbízhatósággal; egyszerű használat innovatív
technológiával; kimagasló teljesítmény alacsony üzemeltetési
költséggel.
Az Electrolux nagyon régóta gyárt mosogatógépeket, és
a tapasztalat meghatározó tényező a kiváló eredmények
elérésében. Az odafigyelés az egyik erősségünk: az Electrolux
meghallgatja az ügyfeleit, és kéréseiket megvalósítja.

KÖRNYEZETBARÁT

Kevesebb víz-, energiaés vegyszerfogyasztás
alacsonyabb
üzemeltetési költséget
jelent, és kevésbé
károsítja a környezetet.

TISZTA

Kategóriájában a
legjobb mosogatási
és öblítési eredmény,
teljes vegyszer
eltávolítással.

BIZTONSÁGOS
Egyedi WASH•SAFE
CONTROL funkció az
állandó, 84 °C öblítővíz
érdekében.

EGYSZERŰ

Egyszerű kezelés és
karbantartás – nincs
miért aggódni.
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Dupla falú tető
alacsony zajszinttel *és
minimális hőveszteséggel
*(alacsonyabb 63 dBA-nél)

Döntött mosogatókarok
és döntött kialakítású belső
tető a tökéletes mosogatási
eredményért, mivel a
mosogatóvíz nem csöpög a
tányérokra öblítés után

CLEAR BLUE szűrőrendszer
Maximalizálja a mosogatási
eredményt és csökkenti az
üzemeltetési költséget

24 literes préselt tank
A mosogatógép elülső részén
helyezkedik el, ami megkönnyíti
és gyorsabbá teszi a tisztítást

Folyamatos üzemű vízlágyító
biztosítja a cseppmentes
poharakat és csökkenti a vízkő
kialakulását. Egy szenzor jelzi,
ha a sótartályt újra kell tölteni.
Ez egy beépített tartály, így
elkerülhető a túlfolyás sófeltöltés
esetén.
Valamennyi a funkció minden modellben megtalálható funkció.
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ESD – Energiamegtakarító egység
Rendkívül hatékony. Nincs szükség
további légtechnikára. Jelentős
megtakarítás érhető el, mivel a gép a
mosogatás folyamán létrejövő gőzt
használja fel a víz előmelegítésére.

Vízkőtelenítő egység
Kisebb energiafogyasztás a
hatékonyabb fűtőtesteknek
köszönhetően. A vízkőmentes
fúvókák jobb öblítést
eredményeznek.

IP25 szintű vízvédelem
Teljes védelem vízsugárral
és 6 mm-nél nagyobb
szilárd tárgyakkal/
élőlényekkel szemben

WASH•SAFE CONTROL
Atmoszférikus rendszer hideg
tápvíz esetén is optimális
mosogatási eredményt és
hatékonyságot garantál.

Beépített
mosószer-adagoló,
öblítőszer-adagoló
és ürítőpumpa
– könnyebb beüzemelés

Ez a funkció csak bizonyos
modellekben elérhető el
* D
 rótkosár opcionálisan
rendelhető tartozék
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Alacsony üzemeltetési költség
és energiafogyasztás
Tapasztalja meg a piacon elérhető átlagos mosogatógépekhez
képest a jóval alacsonyabb üzemeltetési költségeket és kedvezőbb
energiafogyasztást a legújabb generációs Electrolux mosogatógépnek
köszönhetően. Az alacsony víz-, áram- és vegyszerfogyasztás nemcsak
Önnek jó, ezzel a környezetét is védi
Akár

Köszönhetően

1040 €
megtakarítás
évente *

60%
Energia költség

Kategóriájának a legjobbja segít Önnek
a víz-, energia-, mosószer- és öblítőszer
megtakarításában.

►► Alacsony vízfogyasztás : csak 2 liter/ciklus

friss víz öblítésenként, függetlenül a bejövő
víznyomástól.

32%
Mosószer költség

6%
Víz költség

2%
Öblítőszer költség

►► Alacsony energiafogyasztás: akár 60%

megtakarítás, 34% vegyszer megtakarítással
együtt, köszönhetően az alacsony öblítővíz
fogyasztásnak és az optimális méretű
mosótanknak.

ESD – ENERGIAMEGTAKARÍTÓ egység

Vízkőtelenítő egység

Rendkívül hatékony. Nincs szükség további
légtechnikára. Az öblítő cilus alatt létrejövő
gőz energiáját felhasználva előmelegíti a
bejövő hideg vizet.

Maximális efficiency
Maximum
hatékonyság
- Automatic
– automata
de-lime
vízkőtelenítő
ciklus vízkőmentesen
cycle keeps boiler,
hydraulic circuit,tartja
heating
a
bojlert, anozzles
hidraulikus
a
elements,
and rendszert,
washing chamber
fűtőtesteket,
a fúvókákat
és abuild-up
mosókamrát,
completely free
from scale
thus
így
garantálja
a
magas
hatékonyságot,
guaranteeing high efficiency, low energyaz
alacsony
energia
és costs.
az alacsony
consumption
and fogyasztást
lower running
üzemeltetési költségeket.

Teljesen
vízkőmentes

* A költségmegtakarítás az Electrolux Professional LAB által végzett számítások eredménye, amit az IMQ és az INTERTEK
is tanúsít. A green&clean áttoló rendszerű mosogatógépet hasonló típúsú, hagyományos mosogatógéppel hasonlították
össze, amely vízfogyasztása 3 litert/ciklus. Mérési paraméterek: 100 ciklus/nap, 300 munkanap/év, bejövő tápvíz 10 °C.
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Kiíváló mosogatási és
öblítési eredmény
Ideális mosogatógép tányérok, csészék, edényzet, tálcák,
GN edények és evőeszközök tisztítására, teljes vegyszer
eltávolítással. NSF/ANSI 3 és DIN 10512 szabványoknak
megfelel.

Mosogatás

Öblítés

►► CLEAR BLUE szűrőrendszer biztosítja a

►► Vízkőtelenítő egység – javítja a teljesítményt

legmagasabb fokú tisztaságot. A kifinomult
szűrőrendszer eltávolítja az ételmaradékot a
mosogatóvízből, ezáltal javítva a vegyszer
hatékonyságát az optimális mosogatási
eredmény elérése érdekében. Köszönhetően
a döntött tankszűrőnek, az ételmaradék
többszörös szűrőrendszerben gyűlik, amit majd
az öblítés előtt az ürítőpumpa távolít el.

úgy, hogy a gépet könnyen és biztonságosan
vízkőmentesen tartja

►► Atmoszférikus bojler – kíváló minőségű öblítést

garantál a bejövő víz víznyomásától függetlenül.
Biztosítja az állandó magas hőmérsékletet és
erős víznyomást az öblítési fázis alatt.

►► Döntött mosogatókarok és döntött kialakítású

belső tető* a tökéletes öblítésért. A döntött
belső tető elvezeti a mosogatóvizet a
készülék oldalfalához, így kevesebb vízcsepp
csöpög a tányérokra, poharakra. A döntött
mosogatókarok** és a 4mp szünet a mosogatás
után és öblítés előtt biztosítja, hogy a
mosogatóvíz nem csöpög a tiszta tányérokra,
poharakra öblítés alatt.

*
**

►► Erőteljes mosókör garantálja kategóriájának

legjobb mosogatási eredményét, függetlenül
attól, hova vannak helyezve a szennyezett
tányérok, poharak, köszönhetően a fúvókák
speciális alakjának, valamint a forgó alsó és
felső karoknak.

* dupla falú modellekben
** minden modellben
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A biztonság a
legfontosabb
manual double skin

manual single skin

Nem kell többet aggódnia, a higiénia biztosítva van. WASH•SAFE
CONTROL: az öblítés garantált állandó, 84 °C hőmérsékleten, és
a víznyomás is független a tápvíz nyomásától.

Tökéletes higiénia

Teljes higiénia 5 lépésben

A baktériumok legveszélyesebb fajtái számára a
20° és 60 °C (max 70 °C) közötti hőmérséklet a
legideálisabb a szaporodáshoz. A green&clean
áttoló rendszerű mosogatógép garantálja az
állandó 84 °C öblítővizet, így tökéletes higiéniai
feltételeket és teljes vegyszer-eltávolítást biztosít.

 víz bejut a mosogatógépbe, a víznyomás 0,5-7
A
bar között (tápvíztől függően)

A WASH•SAFE CONTROL
jelzőlámpa zöldre vált, ha az
állandó, 84 °C öblítővízzel
történő öblítés megtörtént.

84 °C

Állandó öblítési
hőmérséklet

 légkamra után a víznyomás stabilizálódik 0,9-1
A
bar szinten.
A bojlerből állandó 84 °C-os, 0,9-1 bar nyomású
víz jön ki.
Nyomásfokozó pumpa megemeli a 84 °C-os víz
nyomását 6 barra.
A fúvókákból kijut a 84 °C-os, állandó nyomású
öblítővíz.

Higiénia
garantált!*

*E
 lectrolux áttoló rendszerű mosogatógépek megfelelnek az NSF higiéniai szabványnak (NSF/ANSI 3 Paragraph 7.1) amikor az
ETL.S módban használják, és megfelel a DIN 10512 szabványnak, ha nagy hatékonyságú módban használják.
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Megkönnyíti a
munkáját
A green&clean áttoló rendszerű mosogatógép az egyetlen a piacon,
amely sarok-installáció esetén is jól látható és könnyen kezelhető.
ESD – Az energiamegtakarító
egységnek köszönhetően nem
szükséges további légtechnikát
beépíteni. Az ESD nem engedi ki
a légtérbe a képződött gőzt, így
kellemesebb munkakörülményeket
biztosít*.
Beépített LED kijelző sáv a készülék
felső sarkában, amit távolról is
jól látni, így könnyű ellenőrizni,
melyik ciklus megy éppen (az
automatikusan működő modelleken).
440 mm magas nagy betöltő nyílás.
A nagy edényeket is könnyű berakni.
Válasszon a tartozékok széles kínálatából!
(15.oldal)
Elöl elhelyezett, 24 literes préselt
mosótank. A szűrőt nagyon könnyű
kivenni a tisztításhoz.
Nagyszerű rálátás és hozzáférés
a készülék sarkán elhelyezett
vezérlőpanelhez. A bojler teljesítményét
módosítani lehet közvetlenül a
vezérlőpanelen keresztül. Tökéletes
mosogatás minden körülmény között
– beállítható a mosószer és öblítőszer
koncentrációja.
Aktiválás után az öntisztító ciklus leüríti a
vizet a mosótankból és mosópumpából,
lefuttat 6 öblítő ciklust, amivel fertőtleníti
a mosókamrát, és ezután az öblítővizet
leereszti a csatornába, így elkerülhető a
baktériumok elszaporodása.
Nincs szükség további
csatlakozásokra, köszönhetően
a továbbfejlesztett plug-in
kialakításnak. A készülék fel van
szerelve légkamrával, bojlerrel,
nyomásfokozó pumpával és wash
safe control funkcióval.

Standard funkció minden modellnélen
Ez a funkció bizonyos modelleken elérhető
* Helyi előírások és a VDI n. 2052 szerint
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Extra funkciók, amelyek
segítik vállalkozását

Csökkentheti a munkaerő
költségeket és jobban
megszervezheti a
munkaidőórákat a “Nagy
hatékonyságú üzemmód”
segítségével (lásd 13. Oldal).
Mosogasson el akár 80 kosarat
vagy 1440 tányért óránként.

Nincs több pohártörés,
köszönhetően a “Kímélő
indítás” funkciónak, mely
csökkenti a víznyomást a
mosogatási ciklus elején.

NSF/ANSI 3 - DIN 10512
Garantált higiénia és
teljesítmény a DIN 10512
szabvány megfelelően.
Az NSF/ANSI 3 jelölés igazolja
a megfelelést az előírt higiéniai
szabványoknak
(NSF/ANSI 3).
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A belső részek könnyen
tisztíthatóak a kosártartó
eltávolítása nélkül is, melyet
akár 90°-ban is fel lehet hajtani.

Könnyű és biztonságos
tisztítás, köszönhetően
a könnyen kivehető
tankszűrőnek, mosó- és öblítő
karoknak és kosártartónak.

Gyors működtetés garantált.
A gumiborítás a sarkoknál lévő
fogantyún stabil fogást biztosít
a tető nyitásakor és zárásakor.

Sérülés? Kizárva. Az
optimalizált, 3 rugóval
ellátott emelő rendszer
megakadályozza a tető
véletlen lecsukódását.

Biztonságos használat. Az
ESD nélküli készülékek kalapja
hátul nem zárt, így a forró gőz
nem a kezelő személyzet felé
távozik a gépből.

Nincs baktériumképződés
a használaton kívüli
időszakban, köszönhetően a
vertikálisan elhelyezett önürítő
mosópumpának.

Hosszú élettartam. Minden
vízzel és vegyszerrel érintkező
elem AISI304 minőségű
rozsdamentes acélból készül.

Korrózió kizárva. A bojler
különösen ellenáll a klóros
víznek, köszönhetően a
speciális TIG hegesztési
technológiának.

Problémamentes beüzemelés.
A beépített adagoló nélküli
mosogatógépek elő vannak
készítve külső adagolók
csatlakoztatására.
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Egyszerű és ergonómikus
használat
Akár egyenes vonalú, akár sarok-installáció esetén is könnyen
használhatja a mosogatógépet köszönhetően az ergonómikus,
sarokra elhelyezett vezérlőpanelnek.

automatic
automatic
green&clean mosogatógépek 13

automatic
automatic

automatic
A WASH•SAFE CONTROL jelzőlámpa

ma

zölden világít, ha az öblítés tökéletesen végbement
az állandó, 84 °C-os hőmérsékleten (bizonyos
modelleken elérhető)

automatic

automatic

manual double skin
automatic
KI/BE kapcsoló gomb

manual double skin

automatic

automatic

1. program*
manual single skin
Rövid mosogatási ciklus (ETL programban
57 mp./nagy hatékonyságú programban
45 mp.), enyhén szennyezett tányérok és
poharak esetén javasolt.

manual double skin

manual double

Tetőnyitás
Automatikus tetőmozgató gomb
(automatikusan működő modelleknél)

2. program*
Közepes időtartamú mosogatási ciklus
(84 mp.), közepesen szennyezett tányérok
esetén javasolt.

Mosogatási hőmérséklet- kijelző
Amikor világít, akkor jelzi, hogy a
mosogatási ciklus fut, a kijelzett
hőmérsékleten.

3. program*
Hosszú mosogatási ciklus (150 mp.)
erősen szennyezett tányérok esetén
javasolt.

automatic

Nincs víz
Amikor világít, akkor jelzi, hogy nincs
tápvízcsatlakozás.

Öblítési hőmérséklet kijelző
Amikor világít, akkor jelzi, hogy az öblítési
ciklus fut, a kijelzett hőmérsékleten.

Hőmérséklet- kijelző
Kijelzi a mosogatás ill. az öblítés
alatti hőmérsékletéet.

manual double skin

Nagy hatékonyságú program
Ha kiválasztjuk, a gép nagy
hatékonyságú módban fog működni DIN
szabványnak megfelelően.

Vízkőtelenítő egység
Ha aktiváljuk, a mosogatógép elindítja
az automatikus vízkőtelenítő ciklust (ez
a funkció csak bizonyos modelleknélen
elérhető el)

Öntisztító program
Ha aktiváljuk, a mosogatógép
leüríti a vizet a mosótankból és a
mosópumpából. 6 öblítési ciklussal
fertőtleníti a mosótankot. Ezután
az öblítéshez használt vizet leüríti a
csatornába, így elkerülhető a baktérium
szaporodás.

* A mosogatási és öblítési hőmérséklet teljesen személyre szabható, figyelembe véve a felhasználó speciális igényeit.
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A termékkínálat
Termékjellemzők

EHT8TI

EHT8I

•
•
•
•
400V/3N/50Hz
helyszínen
átalakítható 230V/1N
vagy 230/3/50Hz
3
63 kosár/óra
1134 tányér/óra
80 kosár/óra
1440 tányér/óra

•
•
•
400V/3N/50Hz
helyszínen
átalakítható 230V/1N
vagy 230/3/50Hz
3
63 kosár/óra
1134 tányér/óra
80 kosár/óra
1440 tányér/óra

400V/3N/50Hz
helyszínen
átalakítható 230V/1N
vagy 230/3/50Hz
3
63 kosár/óra
1134 tányér/óra
80 kosár/óra
1440 tányér/óra

667x755x1567

752x755x1567

752x755x1547

667x755x2264

752x755x2264

500x500
24
0,8

500x500
24
0,8

500x500
24
0,8

Bojler telj. (kW)**

9

9

9

Vízfogyasztás (liter/ciklus)

2

2

2

9,9
< 63
•
1 kosár 18 tányérhoz
1 kosár csészékhez
2 db evőeszköz tartó

9,9
< 63
•
1 kosár 18 tányérhoz
1 kosár csészékhez
2 db evőeszköz tartó

9,9
< 68
•
1 kosár 18 tányérhoz
1 db evőeszköz tartó

Vízkőtelenítő egység
ESD

•
•

•
•

Clear Blue szűrőrendszer

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Automata tetőnyitás
WASH•SAFE CONTROL
Garantált higiénia
Szigetelt tető
Elektromos csatlakozás

Mosogatási ciklusok száma
Kapacitás
(ETL mód)
Kapacitás
(Nagyhatékonyságú mód)*
Külső méretek
(szé x mé x ma)
Külsö méretek ESD-vel
(szé x mé x ma)
Kosár méret (mm)
Mosótank kapacitás (lt.)
Mosópumpa telj. (kW)

Össz. teljesítmény (kW)***
Zajszint (dBA)
Beépített öblítőszer adagoló
Szállított tartozékok

EHT8

•

Egyéb jellemzők

60Hz
Beépített ürítőpumpa
Beépített mosószer adagoló
és ürítőpumpa
Beépített mosószer adagoló
Beépített mosószer adagoló,
ürítőpumpa és
folyamatos üzemű vízlágyító
Duet verzió
* Ha meleg vízre van kötve (min. 50 °C)
** 6 kW ha meleg vízre van kötve ( 65 °C)
*** 6,9 kW ha meleg vízre van kötve ( 65 °C)

•
•

• standard funkció minden modellen

elérhető opcionális tartozékként vagy speciális kivitelben
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Tartozékok
Sokféle kosár minden célra: csészék mosogatásától kezdve tálcák mosogatásáig

Több funkciós kosár

Kosár 48 db kis csészének

Kosár 25 db söröspohárnak
h=170 mm

Kosár 12 db leveses
tányérnak

Kosár tálcáknak

Kosár evőeszkönek

Kosár 18 db nagytányérnak

Rozsdamentes acél kosár nagy
méretű tányéroknak (átm. 320mm)

Evőeszköz tartó

Ne felejtse el a vízkezelést!
Érje el a legjobb teljesítményt és növelje meg a készülékei élettartamát.

12 literes külső manuális
vízlágyító

8 literes automata
vízlágyító

További tartozékokért keressen bennünket!

BRITA® szűrők

Fordított ozmózis szűrő
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Teljes mosogatási
rendszerek
Minden, amire szüksége lehet. A rendszer teljes: a green&clean
mosogatógépek, előmosó asztalok, be- és kifutó asztalok.

Automata szigetelt mosogatógép ESD-vel

C19571

C19572

Automata szigetelt mosogatógép

C19573

C19574
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Manuális szigetelt mosogatógép ESD-vel

C19575

C19576

Manuális szigetelt mosogatógép

C19577

C19578

Manuális mosogatógép

C19579

C19580

* Komplett mosogatórendszerek rendelhetőek sarok vagy egyenes vonalú installáció esetén is.
További információért foduljon Electrolux képviselőjéhez!
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Ügyfél orientáltság –
Electrolux módra
A helyes megközelítés meggyőződésünk szerint: legyél versenyképes
a piacon és érezd az ügyfelek igényeit, legyen szó tervezésről,
gyártásról, marketingről vagy szolgáltatásról!
Az Electroluxnál ezt vevőközpontú szemléletnek nevezzük, mert az
ügyfelek kérései, vágyai, véleményei vezérlik tevékenységünket és
magát a termékfejlesztést is.

Komoly beruházások a jobb minőségért

Értékesítés előtti szolgáltatások: több mint 1000
szakértőnk all készen világszerte, hogy segítse
Önt a döntésben

Az idő múlásával gyártástechnológiánk egyre
magasabb szintű, termékeink minősége egyre kiválóbb.
A “Made by Electrolux” világszerte képviseli a magas
technológiai és minőségi szabványok garanciáját, a
formatervezést és a termékfejlesztést. Az Electrolux
Professional gyáraiban az összes termék szigorú
minőségi ellenőrzésen megy keresztül. Szakembereink
a csomagolás előtt egyedileg ellenőrzik a legyártott
gépek valamennyi funkcióját. Az Electrolux magas
szintű minőségi szabványai folyamatosan kielégítik
egyre igényesebb ügyfeleink elvárásait.

Van egy több, mint 1000 szakemberből álló csapatunk,
amelynek legfontosabb célja a könnyen kezelhető,
funkcionális és teljesen megbízható berendezések
tervezése. A konstrukciós mérnökök, technikusok és
séfek közötti folyamatos együttműködés biztosítja,
hogy az Electrolux termékek a pontos szakmai
előírásoknak, igényeknek megfelelően készüljenek.
Az Electrolux szakemberei teljes mértékben
felkészültek arra, hogy segítsék az ügyfelet a helyes
munkafolyamat meghatározásában, és javaslatot
tegyenek a legmegfelelőbb berendezésre a kért
specifikációt illetően, legyen szó kis éttermekről vagy
akár nagyobb intézményekről.

Az Electrolux mosogatógépgyár technológiai
innováció garantálják a magas minőséget és a
lenyűgöző megbízhatóságot:
► dupla hegesztő állomás, két hegesztő robottal,
melyek tökéletes, vékony, szabályos hegesztési
varratú tetőt készítenek
► a z egyik robot összehegeszti a hátsó panelt
a tankkal, hogy a szerves szennyeződések
mosogatás közben ne tudjanak bejutni a két lemez
közé, így elkerülhető a későbbi bakteriális fertőzés.
► A harmadik robot, a beszállító üzemében végzi
a bojlerek inert védőgázas TIG hegesztését, ami
tízszeres élettartamot eredményez a hagyományos
hegesztési eljárásokkal szemben.
► A rozsdamentes acél oldalsó takarólemezek
precízen a géptesthez vannak hegesztve.

Project & ajánlat adás
“Konyhai megoldások” software

Vevőszolgálat: ügyfeleink közelében, mindenütt
a világon

Electrolux Chef Academy: élő bemutatók,
képzések, “Chef a Chefnek” tapasztalat

Amikor az Electrolux Professional megbízhatóságáról
és a globális jelenlétről van szó, akkor a világ
egyik legnagyobb szervizhálózatról beszélünk,
amely rátermett, szakképzett partnerekből áll, akik
napról-napra többféle feladatot is elvégeznek: a
beüzemeléstől kezdve a pótalkatrészek beszerzésén
át a karbantartásig. Közös céljuk a hatékony
ügyfélszolgálat és gyors technikai segítségnyújtás.
A termékek szállítása, telepítése és hatékony
felügyelete globális szervízhálózat segítségével
történik, amely azonnali szakértői tanácsadást
biztosít világszerte.

Az Electrolux Chef Akadémia azzal a céllal jött létre,
hogy a vendéglátás, az oktatás és az információs
szolgáltatások terén a legjobbat nyújtsa Önnek.
A szakmabeliek számára rendezett ingyenes
szemináriumok, élő bemutatók és részletes útmutatók
csak néhányat képviselnek azon programjaink
közül, amelyet évente több mint 6000 meghívott
vendéglátós szakember vesz igénybe az Electroluxnál. Termékeinket kipróbálhatja egy Electrolux
Executive Chef vezetésével, aki a “csillagos” szállodák
és éttermek szaktudását és élményét egyesíti a
leginnovatívabb konyhatechnológiai koncepciókkal.
Szemináriumunk egységei:

► 1,139 szerződött szervízpartner
► több mint 5000 szakképzett szervíz technikus
► minimum 10 éves alkatrészellátás, a gyártás
leállása után is
► 4 4.000 db alkatrész, mely azonnal elérhető
raktárkészletről
► 24-48 órán belüli alkatrész-szállítás a világ bármely
pontjára

► Műszaki bemutató: megjelenítési funkciók,
munkamódszerek, segédprogramok, helyes
karbantartás.
► Gasztro bemutató: korszerű ételkészítési
technológiák, javasolt alapanyagösszetevők,
új munkafolyamatok tervezése a konyhában mindez egy élő, interaktív főzési demó keretében.

Tökéletesség
környezettudatosan
Az Electrolux Professional célja, hogy megoldásaink tökéletesen
megfeleljenek az Ön igényeinek, beleértve a megbízhatóságot,
a költséghatékonyságot és a fenntarthatóságot. Termékeink a
legjobb megoldást nyújtják mind minőség, mind a tartósság,
mind az alacsony üzemeltetési költségek szempontjából.
• Minden gyárunk ISO 14001 minősítéssel rendelkezik.
•M
 inden megoldásunkkal az alacsonyabb víz-, energia-,
vegyszerfogyasztásra, valamint az alacsonyabb károsanyagkibocsátásra törekszünk.
• Az Electrolux Professional megoldásai a minőség, a
termékélettartam, továbbá a fenntartási költségek tekintetében
is a legjobb választásnak bizonyulnak.

Az Electrolux fenntartja magának a változtatás jogát. A képek tájékoztató jellegűek.

Bővebb információkért kérjük, látogassa meg weblapunkat: www.professional.electrolux.hu

• Termékeink 100%-ban szakértők által végzett minőségi
ellenőrzésen mennek keresztül.
• Az elmúlt években a termékjellemzők több mint 70%-át
módosítottuk környezetvédelmi szempontok alapján, szem
előtt tartva vevőink igényeit is.
• Az Electrolux Professional egy speciális
energiatakarékossági programot működtet
termelőegységei energiafogyasztásának
csökkentése érdekében.
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• Gyártástechnológiánk megfelel az ROHS és a REACH
irányelveknek, termékeink pedig több, mint 95% -ban
újrahasznosíthatóak.

