Vaatwassers
Actie 2013

green&clean
Kapvaatwassers
Geïsoleerde kap
met hellende bovenwand
voor verbeterde
spoelprestatie, laag
geluidsniveau (minder dan
63 dBA) en een verminderd
warmteverlies.

De gebogen wasarmen
en de afhellende vorm
van de bovenwand
zorgen voor een maximale
prestatie.
Het waswater zal
niet meer druppelen op het
serviesgoed na de spoelfase.
Een optimaal resultaat is
gegarandeerd.

CLEAR BLUE
Filtersysteem vergroot de
wasprestatie en zorgt voor
lagere werkingskosten.

IP25 bescherming
Volledige bescherming
tegen waterstralen en
harde krassen
(groter dan 6 mm)

Contacteer ons

WASH·SAFE CONTROL
Atmosferisch circuit, zelfs
aangesloten op koud
inkomend water, garandeert
een optimale wasprestatie
en productiviteit.

De detergent- en
spoelmiddelverdeler
en de afvoerpomp zijn
in het toestel geplaatst
om de installatie
van het toestel te
vereenvoudigen.

Electrolux Professional Belgium
Raketstraat 40
1130 Brussel
T 02 716 25 70
professional@electrolux.be
www.electrolux.be/foodservice

24 liter tank
is vooraan geplaatst
en maakt het onderhoud
sneller en gemakkelijker.

Standaard op alle modellen

Op geselecteerde modellen

De gepresenteerde prijzen zijn exclusief BTW (en zonder installatie).
De afbeeldingen zijn contractueel niet bindend. Deze promoties lopen van 01/03/2013 tot en
met 01/07/2013 en zijn niet cumuleerbaar met andere lopende acties/promoties.
Leveringen tot en met 14/07/2013. Uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt.
V.U.: Bas van Montfoort

FRONTLADER

KAPVAATWASMACHINE

(698005)

green&clean

(505070)

•
•
•
•
•

•
•
•

wasprogramma’s van 90 en 180 seconden
tiptoetsbediening met digitale aanduiding
automatische zelfreinigingscyclus
boiler in inox 18/10 met 4,5 kW vermogen
uitgerust met hoge efficiëntie luchtslot dat het
terugstromen van vuil water in het leiding		
netwerk uitsluit (Belgaqua)
• uitgerust met spoelpomp voor perfecte spoeling
op 84°C
• slechts 3 liter verswaterverbruik per mand
ingebouwde afvoerpomp, was- en spoelmiddelverdeler
inox 18/10 / IPX4 waterbescherming
230/1 - 5,35kw - omschakelbaar naar 230/3 of 400/3N

•
•

geleverd met twee manden (universeel en borden) en bestekbakje
Belgaqua gekeurd toestel, rechtstreeks aan te sluiten op de waterleiding

•

600×610×840 h.mm.

•

Andere frontladers in ons aanbod:
Café-Line: hoog vermogen, koud water aansluiting
Wine-Line: korte cycli met verlengde spoeling

•

Beschikbare opties:
Geïntegreerde waterverzachter
Specifieke manden
Waterfilters

•

wasprogramma’s van 45, 84 en 150 seconden
(80 - 42 - 24 manden/uur)
• wassen op 55 – 65°C en naspoelen op 84°C
• tiptoetsbediening met digitale aanduiding
• automatische zelfreinigingscyclus
• de gebogen wasarmen en de afhellende vorm van
de bovenwand zorgen voor een maximale
prestatie. Het waswater zal niet meer druppelen
op het serviesgoed na de spoelfase
• waspomp met soft start ter voorkoming van 		
glasbreuk
• atmosferische boiler in roestvrij staal 18/10 met
		
9 kW vermogen
• uitgerust met airbreak met airgap in de wateraansluiting om terugslag
van het water in het leidingnet te voorkomen
• uitgerust met spoelpomp voor perfecte spoeling op 84°C
• slechts 2 liter verswaterverbruik per mand
• ingebouwde afvoerpomp, was- en spoelmiddelverdeler
• roestvrij staal 18/10
• IP25 waterbescherming
(2: tegen voorwerpen >6mm en 5: spuitwaterdicht)
• geplaatst op 200 mm hoge stelpoten in roestvrij staal
• geleverd met één bordenkorf en één bestekbakje
• Belgaqua gekeurd toestel, rechtstreeks aan te sluiten op de waterleiding
• 230/1 - 9,9kw - omschakelbaar naar 230/3 of 400/3N
•

748×833×1515/1970 h.mm.

•

Beschikbare opties / uitvoeringen:
Geïntegeerde waterverzachter, automatische kap
Ingebouwde dampen condensor, etc…,
dienst- en sorteertafels, waterbehandeling

•

Electrolux beschikt over een uitgebreid en gespecialiseerd aanbod
vaatwassers.

Complete
vaatwasinrichtingen
Alles wat u nodig hebt om meteen aan de slag te gaan.
Een kant-en-klare inrichting voor u: een green&clean
kapvaatwasser, met een links of rechts georiënteerde
laadrichting, een voorwastafelmet douchekraan, af- of
opruimtafels en zelfs een vuilbak.
Volledige vaatwasinrichtingen kunnen geïnstalleerd worden
in een hoek-of lijnopstelling. Contacteer een Electrolux
partner in uw regio voor meer details.
Voor meer informatie over de opstellingsmogelijkheden en
een gratis plan, contacteer een Electrolux partner in uw
regio

green&clean
Kapvaatwassers

Altijd met iets extra
Efficiëntie, Eenvoud, Prestatie
Wat u ook wenst van een toestel, Electrolux kan het u
aanbieden. Altijd met iets extra: efficiëntie met de grootste
betrouwbaarheid, eenvoudige bediening met innovatieve
technologie, superieure prestaties gecombineerd met een
laag verbruik van water, energie en detergent.
Onze specialisatie in vaatwassers is gestoeld op jarenlange
ervaring. Luisteren naar onze klanten is onze sterkte.
Zo anticiperen we op bestaande noden en kunnen we
oplossingen aanreiken die voldoen aan hun vragen en
behoeften.

C19571

Contacteer een Electrolux-partner in uw regio voor meer informatie.

PROMOPRIJS : € 2.399

PROMOPRIJS : € 3.399
C19571

Accessoires
Verschillende soorten manden om alles te kunnen wassen van
kleine tassen tot dienbladen

Universele mand

Mand voor 48 kleine tassen

Mand voor 18 borden

Mand voor 25
bierglazen H=170 mm

Mand voor GN1/1
dienborden

Mand voor
12 soepkommen

Mand in RVS draad voor
pizza borden diam. 320mm

Vergeet het water niet te behandelen!
Verkrijg de beste resultaten en verlengd de
levensduur van uw toestel.
Bestekmand kleine mazen

Bestekhouder

GROEN
Lager verbruik van
water, energie,
detergent en
spoelmiddel leidt
tot lagere werkingskosten en een
verminderde impact
op het milieu

PROPER
Excellente was-en
spoelresultaat,
zonder detergentresten.

VEILIG
Uniek WASHSAFE CONTROL
programma voor
een constante en
nominale spoeltemperatuur van 84 °C

GEMAKKELIJK
Zorgeloze
bediening en
onderhoud.

