U kiest en combineert!
Grote keuze aan kleine prijzen

Promotie 2013
Warme keuken

VOORBEELDPRIJS : € 12.000
(exclusief installatie)

Is een verouderd toestel aan vervanging toe in uw keuken of
hebt u een volledig fornuis nodig voor uw restaurant? Met XP, de
modulaire kooklijn van Electrolux Professional kan u elk toestel
afzonderlijk aanschaffen of verschillende toestellen met elkaar
combineren tot een volledige keuken. Aan u de keuze.
Contacteer een Electrolux Professional partner uit uw regio voor
een gepersonaliseerd voorstel.
Onderstaande keuken hebt u bijvoorbeeld al voor 12.000 euro.

Chroom fry top, bak
verschillende producten,
razendsnel en zonder
smaakoverdracht

Gasfornuis: Vermogen en
rendement in één! Kook, bak en
braad met de meest efficiënte
branders die momenteel
beschikbaar zijn.

Friteuse met kuip in V-vorm:
uw olie gaat langer mee

Elektrische combisteamer
6 GN met directe injectie –
automatische reiniging

Contacteer ons

- Geschikt voor zowel
klassieke als vernieuwende
kooktechnieken
- Extreem eenvoudig te
bedienen
- Ingebouwd reinigingssysteem
- Groot gamma aan
accessoires

- de branders zijn hoger
geplaatst dan het ondervlak als
bescherming bij het morsen
- Robuuste gietijzeren pandragers
met extra lange vingers zodat
zelfs de kleinste pan veilig staat
zonder risico van omkiepen
- Buitenpanelen van roestvrijstaal
met Scotch-Brite afwerking

Geen waterinsijpeling
mogelijk bij het
schoonmaken

“Flower flame” branders:
uniek hoogrendement
systeem – de vlam past zich
aan elke panafmeting aan: ze
verwarmt alleen de bodem

Gladde, vlakke oppervlakken
en afgeronde werkbladen
voor snel en simpel
schoonmaken

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

7.1
5.3

6.6

700

1800

•
•
•
•

6.1

zelf-aanpassende “flower flame” branders
hoger rendement dan traditionele branders
uitgebreid regelgebied
beschermde waakvlam tegen overkoken
rvs bovenblad 1,5 mm uit één stuk met
afgeronde hoeken
geen elektrische aansluiting
brandervermogen: van 1 tot 5,5 kW
totaal vermogen: 22 kW
geleverd met gietijzeren pannendragers

3500

GN2/1 statische oven met 3 niveaus
- vermogen: 6 kW
- thermostatische regeling 110°- 270°C
- geleverd met chroom ovenrooster
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6.2

zelf-aanpassende “flower flame” branders
hoger rendement dan traditionele branders
uitgebreid regelgebied
beschermde waakvlam tegen overkoken
rvs bovenblad 1,5 mm uit één stuk met
afgeronde hoeken
geen elektrische aansluiting
brandervermogen: van 1 tot 5,5 kW
totaal vermogen: 22 kW
geleverd met gietijzeren pannendragers

5000
4900
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Gasfornuis 4 branders

6.3

€ 2.499

700

Gasfornuis 2 branders

Gasfriteuse 15 liter

5100+mh2200

3.5
(371001)

afmetingen: 800x730x250 (BxDxH)

PROMOPRIJS :

700
• zelf-aanpassende “flower flame” branders
• hoger rendement dan traditionele branders
• uitgebreid regelgebied
• beschermd waakvlam tegen overkoken
7.4
• rvs bovenblad 1,5 mm uit één stuk met
4300+mh400
afgeronde hoeken
• geen elektrische aansluiting
• brandervermogen: van 1 tot 5,5 kW
• totaal vermogen: 11 kW
• geleverd met gietijzeren pannendragers

(371002)
afmetingen: 800x730x850 mm (BxDxH)

5.2

2000

Gasfornuis 4 branders
op gasoven 6.4

3400+mh1100

€ 1.349

E3.6

€ 899

PROMOPRIJS :

PROMOPRIJS :

€ 2.199

3.6

2800
2700
2600

2900+mh400
2800+mh400
2700+mh400

E7.8.3

700

Bakplaat op gas - chroom
7.8.1

E7.8.4

7.6

7.8.4

7.8.3

7.8.5

7.8.6

7.8.7

(371037)

8.4
afmetingen: 400x730x250 mm (BxDxH)

€ 1.799

PROMOPRIJS
:
600
8.7

370

PROMOPRIJS :
E8.6

E8.5

E8.6

8.3

3.7
E7.6

7.5

3900

E3.7

Combisteamer 6 GN
met directe injectie

E3.4

Open onderstel
400 mm / 800 mm
2200+mh1100

7.8

(automatische reiniging)

• volledig in rvs met rvs stelpoten
• aangepaste accessoires verkrijgbaar:
- draaideuren
- ladensets
- GN geleiders
• ombouwen tot warmtekast mogelijk

3.4

7.7
3.2

(371116)

afmetingen: 400x730x250 mm8.5
(BxDxH)

700

1900+mh P

3550+mh P

3800

4300+mh P

• volledig in rvs
• volledig gesloten
• bovenblad rvs 18/10 - 1,5 mm dikte

4600+mh P

5200+mh P

2700

Neutraal werkblad
7.8.2

• verschillende bereidingen mogelijk zonder
smaakoverdracht
• snelle warmteoverdracht
• minimale uitstraling van de warmte naar de
omgeving
• rvs bovenblad 1,5 mm uit één stuk met
afgeronde hoeken
• temperatuurregeling : 130° - 300° C
• afloopgoot met stop
• ingebouwde vetopvanglade
• verwijderbare driezijdige spatboord in rvs
• vermogen: 7 kW
• geleverd met schraper

8.2

8.1

€ 399

400 mm (371112)
800 mm (371113)

afmetingen 400 mm: 400x450x550 mm (BxDxH)
afmetingen 800 mm: 800x450x550 mm (BxDxH)

PROMOPRIJS(400 mm) :
PROMOPRIJS(800 mm) :

3.3

€ 349
€ 399

E8.6

E8.7

8.6

180

(371070)
afmetingen: 400x730x850 (BxDxH)

3000

700

• uitwendige branders
• “V” vormige kuip, uit één stuk met afgeronde
hoeken
• grote koude zone voor lange levensduur olie
• onderbouw met opvangbak voor olie
• rvs bovenblad 1,5 mm uit één stuk met
afgeronde hoeken
• ideaal voor diepvriesproducten
• hoge productiviteit met
ca 1 kW/liter
E1.3
• veiligheidsthermostaten volgens de wettelijke
voorschriften
• vermogen: 14 kW
• geleverd met korf, bodemrooster en deksel
• meerdere aangepaste accessoires
verkrijgbaar

(371000)

afmetingen: 400x730x250 (BxDxH)

PROMOPRIJS :

E5.3

1300+mh100
1400+mh100
1500+mh100

7.2

E6.5

2500

700

6.5

E6.2

E6.5

E6.6

E6.5

3000

1576

5500+mh1100
5400+mh1100

200+mh1100
100+mh1100

3.1

• extreem eenvoudig te gebruiken
• alle voorbereidingen, 11 vochtigheidsstanden
• duidelijke aflezing:
- gevraagde en effectieve temperatuur
- gevraagde en effectieve tijdsduur
• inclusief kerntemperatuurmeter
• automatische reiniging met vier programma’s
• HACCP controle - spuitwaterbestendig IPX5
• aangepaste accessoires verkrijgbaar
• elektrische aansluiting: 400V / 3N
• vermogen: 10.1 kW
• optioneel: open onderstel met glijgeleiders
(922195)
afmetingen oven: 898x915x808 mm (BxDxH)
afmetingen onderstel: 891x762x803 mm (BxDxH)

(269200)
onderstel (922195)

PROMOPRIJS(oven) : € 4.299
PROMOPRIJS(onderstel) : € 499

