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Geproduceerd in Zwitserland:
Precisie en Traditie

De geschiedenis van Zwitserland en Electrolux is nauw verwant met het
merk Therma, marktleider in Zwitserland, dat in 1927 begon met het
vervaardigen van professionele keukenapparatuur. In 1978 werd Therma
onderdeel van de Electrolux-groep. De Thermalijn biedt vanaf dat
moment producten met de nieuwste techniek, de hoogste kwaliteit, het
meest innovatieve ontwerp en het hoogste gebruiksgemak dankzij
jarenlange ervaring en vakmanschap. 

Gemaakt in Zwitserland: 
Nauwkeurigheid bij zowel de productie als de kwaliteitscontrole.

Electrolux Professional: al
meer dan 100 jaar
geproduceerd in
Zwitserland



S90: 
Lever altijd topkwaliteit  

Haute Cuisine
Bereid moeiteloos topgerechten van amuses
tot desserts. De perfecte keuze als u veel
klanten per dag tevreden moet houden

Luxe Hotels
Ideaal om de hele dag maaltijden van
topkwaliteit aan een zeer breed publiek te
serveren

Hoge productiekeukens:
Kantines en Bedrijfsrestaurants 
Maaltijden van topkwaliteit in korte tijd. 
De beste keuze voor het serveren van veel
verschillende maaltijden aan honderden
klanten per dag
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Betrouwbaarheid
Alle onderdelen zijn vervaardigd van AISI 304: het
binnenwerk, de buitenpanelen, de deuren van de ovens
en kasten. Dikke verstevigingen aan de zijkant (3mm
breed) garanderen een waterdichte afdichting tussen de
modules. Het robuuste kookoppervlak zorgt voor een lang
en probleemloos gebruik.

Gemakkelijk schoon te maken
Het unieke kookoppervlak met grote, afgeronde hoeken
voldoet aan de strengste hygiëne-eisen en kan zeer
gemakkelijk schoon worden gemaakt. Er zijn geen gaten,
openingen en geen zichtbare schroeven. Hygiënische
onderstellen met afgeronde hoeken en gladde
buitenpanelen.

Gemakkelijk in het gebruik
De Lasertec verbinding tussen de modules creëert een
glad en naadloos werkblad, annen en potten kunnen
daarom zonder ze op te tillen worden verplaatst. De
meeste modules zijn aan 2 kanten bruikbaar met ‘pass-
through’ ovens en onderstellen.

4 electrolux thermaline S90 

S90: 
De top in ergonomie...



Energiebesparing
Het ‘Ecoflam’ systeem met panherkening is de oplossing
van de Thermaline om energie te besparen. Als de pan
van de brander wordt gehaald sluit het systeem
automatisch de gastoevoer af. Als de pan wordt
teruggeplaatst gaat de brander automatisch weer aan. De
inductietechnologie bespaart energie dankzij het
magnetische veld dat de pan direct verwarmd als hij op
het ceran kookoppervlak wordt geplaatst. Druk- en
braadpannen hebben nu een zeer lage warmteafgifte door
de verbeterde isolatie en andere energiebesparende
systemen. Dit alles zorgt voor lagere exploitatiekosten.

Onderstellen
• Open modellen, warmkasten en elektrische- of 

gasovens zijn verkrijgbaar voor de S90 modules
• De hygiënische afwerking heeft afgeronde hoeken en 

geen gaten of andere openingen  
• De verwamde kasten zijn uitgevoerd met gevleugelde 

deuren en stralingselementen

...in een flexibele en
betrouwbare opstelling
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• Op verzoek kunnen de open modellen en de verwarmde
kasten worden geleverd met planken

• De ovens worden geleverd met zowel een 
geëmailleerde bakplaat als met rekken. Bij de 
elektrische ovens kan de boven- en ondertemperatuur 
apart worden geregeld

• Alle onderstellen kunnen worden geleverd met 
openingen aan de voorkant als met ‘pass-through’ voor 
gemakkelijk gebruik aan 2 zijden

Flexibiliteit en ergonomie
Door de grote keuze in opstellingen kan zelfs aan de meest
veeleisende klanten tegemoet worden gekomen.
Gemakkelijk te gebruiken, zelfs bij zeer intensief gebruik
dankzij het ergonomische design van de modules (de
plaatsing en vorm van de knoppen, gladde werkbladen,
afgeronde hoeken, enz. enz.). 

Veiligheid
Elke gasunit wordt geleverd met zijn eigen gasventiel en
veiligheidssysteem voor als de vlam uitvalt. De elektrische
modellen worden standaard geleverd met een beveiling
tegen oververhitting.
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• Gaskookplaten met 2, 4 of 6 open branders leverbaar 
op een open basis of op een elektrische- of gasoven

• Branders met hoge efficiëntie voldoen aan de eisen 
van de meest veeleisende klanten

• Grote pannensteun kan alle maten pannen aan

• De branders van alle modellen kunnen onafhankelijk van
elkaar worden bediend. Elk model is uitgerust met een 
hoofdgasventiel. Elke brander heeft zijn eigen 
veiligheidssysteem

• De gasbranders zijn ook verkrijgbaar met het Ecoflam-
systeem dat gas bespaard als de brander niet gebruikt 
wordt. Als de pan van het oppervlak wordt verwijderd 
schakelt het Ecoflam-systeem de vlam uit en laat alleen 
de waakvlam aan

• De ‘Flower-Flame’ past zich zowel horizontaal als 
verticaal aan de gebruikte pan aan

• Pannensteunen zijn als extra leverbaar. De 
pannensteunen hebben grote verticale dragers om ook 
kleine pannen te kunnen herbergen. De bovenkant van 
de pannensteunen zijn op de zelfde hoogte als het 
werkblad. Pannen kunnen zo zonder op te tillen worden
verplaatst 

Karakteristieken 2 brander versie 4 brander versie 6 brander versie

Ecoflam X X X
Branders per unit- kW 5-7 5-7 5-7
Buitenafmetingen - mm

Breedte 500 1000 1500
Diepte 900 900 900
Modellen verkrijgbaar in deze lijn 

1 kant met rand X X X
1 kant zonder rand X X X
2 zijdig X X X
Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X X
Elektrische- of gasoven - X X
Open compartiment met hygiënische basis X X X
2 open compartimenten - - X
Dicht compartiment op hygiënische basis X X X
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Gasmodellen





Inductiemodellen

Karakteristieken 2 zone versie 4 zone versie

Vermogen per zone – kW 3,5 - 5 - 7 3,5 - 5 - 7

Elektrische aansluiting 400 V 3+N 50/60 Hz 400 V 3+N 50/60 Hz

Buitenafmetingen – mm

Breedte 500 1000

Diepte 900 900

Modellen verkrijgbaar in deze lijn

1 kant met rand X X

1 kant zonder rand X X

Tweezijdig X X

Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X

Open compartiment op hygiënische basis X X
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• Grote keuze in drie verschillende vermogens:
- 3,5 kW, tussen 2/4 enkele zones 
- 5 kW, tussen 2/4 enkele zones 
- 7 kW, tussen 2/4 enkele zonesmet groot oppervlak

• Glas-keramische kookoppervlak met 2 of 4 
onafhankelijk te controleren inductiezones

• Werkblad geheel vervaardigd van Ceran, ontwikkeld 
voor duurzaamheid en vastgezet op het frame van de 
module

• Het vermogen kan per zone traploos worden geregeld

• Elke zone is uitgerust met een lamp die aangeeft of de 
zone in gebruik is en of de pan geschikt is voor inductie

• Alle modellen zijn leverbaar op een open basis

• Het grote kookoppervlak maakt het gebruik van meer 
pannen en moeiteloos schuiven van de ene naar de 
andere temperatuurszone mogelijk voor snelle 
bediening en à la carte gebruik



Hoeveelheid energie die daadwerkelijk de inhoud van de pan
bereikt in verhouding tot de geleverde energie door het systeem

Benodigde energie om 12 liter water van 20
tot 90 graden te verwarmen
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Besparingen

• Voorverwarmen niet meer nodig
• De inductiezones gaan door een ingebouwd 

systeem alleen aan als er een pan op staat. Als er 
geen pan op staat gaan de zones automatisch uit

• Kleinere en dus goedkopere ventilatie volstaat 
door verminderde warmteafgifte

Snelheid

• Maximaal vermogen is direct paraat: een lege 
(inductie) pan kan 200°C bereiken in minder dan 
een minuut!

• Het geavanceerde controle systeem voor elke 
individuele inductiezone maakt het mogelijk om 
altijd het juiste vermogen te kiezen

Efficiëntie

• Warmte afgifte is tot een minimum beperkt
• Nauwkeurige temperatuurscontrole zonder 

vertraging

Betrouwbaarheid en reiniging

• 6 mm dik glas keramische plaat
• Overgekookt voedsel verbrandt niet en is 

daardoor gemakkelijk te verwijderen zonder
speciale reinigingsmiddelen

Functionaliteit en Ergonomie

• Groot oppervlak: het systeem past zichzelf 
aan de grootte van de pan aan voor een 
hogere productiviteit in een kleinere ruimte

• Het kookoppervlak is compleet glad en zonder
verbindingen; geen belemmeringen bij het 
schuiven met pannen

• Minimale warmteafgifte zorgt voor een 
comfortabel werkklimaat
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Elektrische Gloeiplaten

Precisie
• Dankzij de temperatuurszonde in de 

verwarmingssectie kan het oppervlak altijd op de 
gewenste temperatuur worden gehouden

Gebruik en Ergonomie
• Hele oppervlak: Het gehele oppervlak kan worden 

gebruikt om op te koken, er zijn geen koude zones
• Glad oppervlak: geen verbindingen voor gemakkelijk 

schuiven met pannen
• Ecotop oppervlak (alleen op elektrische versies): 

verminderde warmteafgifte voor een comfortabeler 
werkklimaat

• De bakplaat is vervaardigd van een zeer goed 
warmtegeleidend materiaal

Besparingen
• Enorme reductie van warmteafgifte: als er maar 1 

zone wordt gebruikt kan de rest van het oppervlak 
worden gebruikt om voedsel warm te houden of te 
laten sudderen 

Betrouwbaarheid en Veiligheid
• Verwarmingselement met thermostaat om oververhitting

te voorkomen
• Speciale isolatie om kabels en onderdelen tegen de 

warmte te beschermen
• Veiligheidsthermostaat: een extra voorziening die wordt 

ingeschakeld bij problemen

Snelheid en Flexibiliteit
• Bakplaten met 2 of 4 apart te bedienen zones creëren 

een groot verwarmd oppervlak met een minimaal 
energieverbruik. De warmte wordt evenredig over alle 
pannen verdeeld

• Het oppervlak is geschikt voor potten en pannen van 
alle soorten en maten

• Hoge productiviteit in een kleine ruimte. 1 module is 
0,62m2 - ½ module is 0,3m2

• Korte opwarmtijd vermindert wachten

• Warmtezones kunnen individueel worden bediend. Dankzij 
de elektronische bediening kunnen ze worden aangepast 
voor de bereiding van elk gerecht, van snel koken tot 
langzaam sudderen

• Enkele elektrische modellen zijn leverbaar met de 
Ecotop coating die de warmteafgifte met ongeveer 40%
vermindert in vergelijking met de uitvoeringen in mild 
steel

• Elektrische modules hebben een vermogen van 4 kW 
per zone 

• Maximale werktemperatuur is 450°C

• 2 of 4 individuele warmtesecties onder een groot 
kookoppervlak van mild steel

• De modules met 2 secties zijn verkrijgbaar op een open 
basis

• De modules met 4 secties zijn verkrijgbaar op een open 
basis en op een elektrische oven

• Kookoppervlak is vervaardigd van 14mm dik mild steel

Ecotop coating voor de elektrische kookplaten
Electrisch

420 C
400 C

420 C

420 C 420 C

400 C

400 C

400 C

electrolux thermaline S90 10



• Gasbakplaten met twee krachtige onder het kookoppervlak
geplaatste branders zijn leverbaar op een open basis of op
een electrische- of gasoven

• De units zijn uitgerust met Piezo ontsteking

• De branders zijn apart bedienbaar

• Gasmodules met een vermogen van 7kW per zone 

• Maximale werktemperatuur van 450°C

• Kookoppervlak van 14mm dik mild steel

Karakteristieken 2 zone gasversie 2 zone gasversie 4 zone gasversie

Vermogen per zone – kW 14 8 16 
Buitenafmetingen – mm 

Breedte 1000 500 1000
Diepte 900 900 900

Modellen verkrijgbaar in deze lijn

1 kant met rand X X X
1 kant zonder rand X X X
Tweezijdig X X X
Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X X
Open compartiment op hygiënische basis X X X
Ecotop op elektrische versie - X X
Elektrische oven - - X
Gasoven X - -

gas

420 C

420 C

400 C

400 C

300 C

200 C

100 C

Gasbakplaten
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• Glas keramisch kookoppervlak met 2 of 3 apart 
regelbare infrarode zones, verkrijgbaar op een 
open basis of op een elektrische oven, met 4 kW 
per zone

• Het oppervlak is volledig van robuust Ceran 
uitgevoerd en vastgezet op het frame om het 
gemakkelijk te kunnen reinigen

• Warmtezones kunnen individueel worden bediend. 
Dankzij de elektronische bediening kunnen ze 
worden aangepast voor de bereiding van elk 
gerecht, van snel koken tot langzaam sudderen

• Groot vierkant kookoppervlak van 300x300mm 
voor een uniforme verdeling van de warmte zelfs 
bij grote pannen

• Elke zone is uitgerust met een lamp die aangeeft 
wanneer hij aanstaat

Infrarood platen

Karakteristieken 2 zone versie 4 zone versie

Vermogen – kW 8 1

Elektrische aansluiting 400 V 3+N 50/60 Hz 400 V 3+N 50/60 Hz
Panherkenning X X
Buitenafmetingen – mm

Breedte 500 1000
Diepte 900 900
Modellen verkrijgbaar in deze lijn

1 kant met rand X X
1 kant zonder rand X X
Tweezijdig X X
Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X
Elektrische oven - X
Open compartiment op hygiënische basis X X
Dicht compartiment op hygiënische basis X X

Panherkenningssysteem:
Dit energiebesparende systeem is verkrijgbaar als
een optie en schakelt de warmtetoevoer uit als de
pan van het kookoppervlak wordt verwijderd.
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Individuele Kookplaten
• Werkblad met 2, 4 of 6 individuele 

gietijzeren kookplaten verkrijgbaar op een 
open basis of op een elektrische oven met 
3-4 kW per zone

• De gietijzeren kookplaten kunnen 
afzonderijk bediend worden

• Modellen met 2 kookplaten verkrijgbaar op 
een open basis

• Modellen met 4 kookplaten verkrijgbaar op 
een open basis of op een elektrische oven

• Modellen met 6 kookplaten verkrijgbaar op 
een open basis samen met een elektrische 
oven 

Veel ruimte tussen de afzonderlijke
kookplaten om het schoonmaken te
vereenvoudigen 

Karakteristieken 2 zonde versie 4 zonde versie 6 zonde versie

Vermogen per unit – kW 7 14 20
Elektrische aansluiting 400 V 3+N 50/60 Hz 400 V 3+N 50/60 Hz 400 V 3+N 50/60 Hz
Buitenafmetingen – mm

Breedte 500 800 1200
Diepte 900 900 900
Modellen verkrijgbaar in deze lijn

1 kant met rand X X X
1 kant zonder rand X X X
Tweezijdig X X X
Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X X
Elektrische oven - X X
Open compartiment op hygiënische basis X X X
2 open compartimenten - - X
Dicht compartiment op hygiënische basis X X X
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Elektrisch                   Gas

• De elektrische en gas friteuses zijn verkrijgbaar met één 
of twee aparte bakken, geleverd met de juiste manden

• Vleugeldeuren sluiten de hygiënische basis

• Zowel de gasbranders als de elektrische 
verhittingselementen zijn buiten de bak geplaatst en
worden thermosstatisch bediend. Er bevinden zich geen
elementen of warmteleidingen in de olie

• Elke gasbrander is uitgerust met een veiligheidssysteem 

• Piezo ontsteking 

• Veiligheid en hygiëne zijn gegarandeerd de extern 
geplaatste verwarmingselementen

• De V-vormige bak heeft een grote inhoud voor een hoge
productiviteit en een diepe koude zone die voor een 
goede scheiding van de restjes op de bodem zorgt

Karakteristieken

Gas versie met 

1 bak

Gas versie met 

2 bakken

Elektrische versie

met 1 bak

Elektrische versie

met 2 bakken

Vermogen – kW 20 26 18 20

Inhoud 1x23 2x14 1x23 2x14

Buitenafmetingen – mm

Breedte 500 800 500 800

Diepte 900 900 900 900

Modellen verkrijgbaar in deze lijn

1 kant met rand X X X X

1 kant zonder rand X X X X

Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X X X

•
• •

•
•
•

Diepgetrokken V-vormige bak

Externe verwarmingselementen

Gasbranders

Gas en elektrische friteuses 
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Gas en elektrische bakplaten
• Gas en elektrische modellen zijn verkrijgbaar op een open 

basis

• De elektrische modellen hebben twee aparte warmtezones 
(links en rechts) die dankzij de thermosstatische knop zeer 
nauwkeurig kunnen worden afgesteld om aan alle 
temperatuureisen te kunnen voldoen

• De gasmodellen hebben branders met een 
zelfstabiliserende vlam die voortdurend thermosstatisch 
gecontroleerd en aangepast wordt. Elke brander heeft per 
1/2 module een arm met twee vlammenrijen

• De modules zijn uitgerust met een veiligheidssysteem op 
elke brander

• Piezo ontsteking

• 17 mm dik verchroomd mild steel

• Diepgetrokken bak van GN 2/1 afmetingen

• De basis is uitgerust met voorbereidingen om een GN 2/1 
container te kunnen herbergen om het vet op te vangen

• Het kookoppervlak kan glad, geribbeld of half om half    
worden geleverd

• Maximale werktemperatuur van 300°C

Karakteristieken Gasversie Elektrische versie

Vermogen – kW 14 8

Kookzones 2 2
Buitenafmetingen

Breedte 700 700

Diepte 900 900
Modellen verkrijgbaar in deze lijn

Glad X X
Geribbeld X X
Glad/geribbeld X X
1 kant met rand X X
1 kant zonder rand X X
Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X
Open compartiment op hygiënische basis X X

Door de ingebouwde bak, zowel gelast als vastgeklonken, kan
het vet niet in de apparatuur trekken. De randen zijn afgerond
om reinigen te vereenvoudigen
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Gas grills
• De gasgrill is verkrijgbaar op een open 

basis in zowel een halve als een hele 
module

• Beide modellen hebben zeer duurzame 
gietijzeren roosters, gemakkelijk te 
verwijderen om te reinigen en aan beide 
zijden te gebruiken voor vlees of vis. Ze zijn
uitgerust met een ingebouwde lade om het 
vet op te vangen

• De branders hebben gefixeerde hoge en 
lage posities

• De modellen hebben een spatrand aan 
drie kanten

• De branders worden tegen druppelend vet 
beschermd door een scherm

• De grill hoeft door het regelbare vermogen 
niet in hoogte te worden versteld

Karakteristieken 1/2 module 1 module

Vermogen – kW 11 22

Kookzones 1 2

Buitenafmetingen -  mm 

Breedte 500 800

Diepte 900 900

Modellen verkrijgbaar in deze lijn

1 kant met rand X X

1 kant zonder rand X X

Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X

Open compartiment op hygiënische basis X X
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• De multicooker kan worden gebruikt om te 
bakken te koken en zelfs als een bain-
marie. Ook bruikbaar om te pocheren, 
stomen, sudderen, stoven en sauteren

• Diep getrokken bak van GN 2/1 afmetingen
met een 18mm dik kookoppervlak

• Door de ingebouwde bak, zowel gelast als 
vastgeklonken, kan het vet niet in de 
apparatuur trekken, daardoor verbeteren de
betrouwbaarheid en de hygiëne 

• De temperatuur kan worden geregeld van 
50 tot 300°C

• De bak is uitgerust met een afvoerslang van
hittebestendig materiaal die verwijderd kan 
worden om vloeibare bereidingen af te 
voeren

• De afmetingen van de afvoer (70 mm) 
maken het werken gemakkelijk

• In het open compartiment kan een GN 
container worden geplaatst om het voedsel 
in te verzamelen

Karakteristieken Elektrische versie

Vermogen – kW 8

Kookzones 2

Buitenafmetingen - mm

Breedte 700

Diepte 900

Modellen verkrijgbaar in deze lijn

1 kant met rand X

1 kant zonder rand X

Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X

Open compartiment op hygiënische basis X



Gas en elektrische pastakokers
• De pastakoker kan worden gebruikt om rijst, pasta, 

groenten, noodles en dumlings te bereiden

• De elektrische versie is uitgerust met een automatisch 
watervulsysteem, voorverwarmd door de ingebouwde 
boiler

• De unit is ook verkrijgbaar zonder boiler. Hierbij wordt het 
water verwarmd en op temperatuur gehouden door 
externe verwarmingselementen. Dit model heeft een 
watertoevoer met een afvoerventiel in het voorpaneel

• De gasversie verwarmt het water met een gasbrander 
die is uitgerust met een veiligheidssysteem en Piezo 
ontsteking

• De bak is naadloos in het werkblad gelast. Afgeronde 
hoeken maken gemakkelijk reinigen en perfecte hygiëne
mogelijk

• Een ruime keus aan manden, voor ieder wat wils. Op 
verzoek leverbaar met dragers in de basis

• Waterbassin van AISI 316 

Karakteristieken Gasversie Elektrische versie

Inhoud (ltr.) 40 40

Buitenafmetingen -mm

Breedte 500 500

Diepte 900 900

Modellen verkrijgbaar in deze lijn:

Elektrisch (kW) 8,4

Gas (kW) 13

Elektrisch met boiler (kW) 11,4

1 kant met rand X X

1 kant zonder rand X X

Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X

Het werkblad wordt geleverd met een waterafvoer. Deze
is afgedekt met een geperforeerde plaat waar ook
manden op geplaatst kunnen worden.
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Bainmaries
• De elektrische bain-maries zijn uitgevoerd met een GN 

1/1 of een GN 2/1 bak

• De bain-maries kunnen dankzij het hete water in de 
bak worden gebruikt om voedsel op 
serveertemperatuur te bewaren 

• Het water wordt verwarmd door externe 
verwarmingselementen en een thermosstaat houdt het 
water op temperatuur (tot 96°C)

• Het waterbassin is naadloos gelast en heeft afgeronde 
hoeken voor een optimale veiligheid en hygiëne

• Het waterniveau is op de zijkant van het bassin 
gemarkeerd 

• Het afvoersysteem heeft een balventiel aan de 
onderkant van het bassin. De hele bak kan worden 
gebruikt om GN containers te herbergen

• Bescherming tegen oververhitting is standaard op alle units

• Alle modules zijn uitgerust met een kraan voor warm 
en koud water

• Verkrijgbaar op een open basis of op een verwarmde kast

• De verwarmde kast kan worden geïntegreerd in de 
basisunit van de toepassing. Die is uitgerust met een 
straalwarmte systeem, vleugeldeuren en rekhouders 
geschikt voor GN containers

Karakteristieken 1/2 module 1 module

Mengkraan inhoud inhoud
Meegeleverd 32 65
Vermogen – kW 1,5 2,5
Buitenafmetingen - mm

Breedte 500 700
Diepte 900 900
Modellen verkrijgbaar in deze lijn

1 kant met rand X X
1 kant zonder rand X X
Tweezijdig X X
Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X
Open compartiment op hygiënische basis X X
Dicht compartiment op hygiënische basis (speciaal model) X X
Verwarmde kast met hygiënische afwerking X X
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Kantelbare braadpannen
• De kantelbare braadpannen hebben een gietijzeren 

kookoppervlak en zijn als gas en elektrisch model 
verkrijgbaar in twee afmetingen. De constructie is zeer
robuust en voedsel blijft niet op het kookoppervlak 
plakken (in het bijzonder vlees en vis) 

• Leverbaar met thermosstatische temperatuurcontrole 
of een elektronisch systeem met digitale indicatie van 
de temperatuur en kooktijd

• Kantelmechanisme met elektromotor heeft meerdere 
kantelsnelheden dankzij het speciale 
bedieningssysteem

• De braadpannen zijn uitgevoerd met een 
gebalanceerd, dubbelwandig en geïsoleerd deksel

• Kantelmechanisme is goed bereikbaar om het reinigen
te vergemakkelijken

• Temperatuur kan worden ingesteld van 50°C tot 
300°C 

•  Mengkraan voor warm en koud water kan worden 
geïnstalleerd

• Kookoppervlak in twee modellen:
- 600x600 (56 liter bruikbare inhoud)
- 800x600 (75 liter bruikbare inhoud)

Karakteristieken 60 liter 80 liter

Afmetingen van het kookoppervlak – mm 600x600 800x600
Bruikbare inhoud – liter 56 75
Elektrische versie – kW 9,7 12,7
Gasversie – kW 13 18

Buitenafmetingen - mm

Breedte 1200 1400
Diepte 900 900
Modellen verkrijgbaar in deze lijn

Elektronische en elektromechanische modellen X X
1 kant met rand X X
1 kant zonder rand X X
Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X

Stralingselementen zorgen voor een uniforme verdeling
van de warmte over het kookoppervlak
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• Elektrische en gasmodellen zijn 
leverbaar met verschillende inhouden - 
van 60 tot 200 liter

• Alle modellen en inhouden (zowel rond 
als rechthoekig) zijn uitgerust met een 
dubbelwandig en geïsoleerd deksel

• De ergonomische pan heeft een grote 
diameter en een beperkte diepte die het 
roeren en hanteren van kwetsbaar 
voedsel vergemakkelijkt

• Het elektrische handmatig bediende 
model is uitgevoerd met 
verwarmingselementen die in de booster
zijn ingebouwd (ronde versie) 

• De gasmodellen hebben een robuuste, 
ronde brander met elektronische 
ontsteking en controle voor een veilig en
langdurig gebruik

• Veiligheidsthermosstaat beschermt de 
unit tegen een laag waterniveau

• Maximale werktemperatuur van 110°C

• Gesloten verwarmingssysteem: 
overbodig om de dubbele buis periodiek
bij te vullen

Karakteristieken Rond gas Rond elektrisch Rechthoekig elektrisch

Inhoud – liter 60-80-100 60-80-100 80-150-200

Vermogen – kW 15-18-21 12-18-24 18-24-30

Buitenafmetingen – mm

Breedte 700-800-900 700-800-900 700-800-900

Diepte 900 900 900

Modellen verkrijgbaar in deze lijn

Elektronische en elektromechanische versie X X X

1 kant met rand X X X

1 kant zonder rand X X X

Gemonteerd tegen muur met rand (speciaal model) X X X

Ronde en rechthoekige
drukpannen
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Verwarmingssysteem

• Het voedsel wordt gelijkmatig verhit via de bodem en de 
zijkanten van de pan door een indirect 
verwarmingssysteem: verzadigde stoom wordt 
geïnjecteerd in een geventileerde dubbele wand. 
Topprestaties worden gegarandeerd door een maximale 
stoomdruk van 1,50 bar

• De druk in de dubbele wand wordt voortdurend in de 
gaten gehouden door een analoge indicator

• Het veiligheidsventiel voorkomt een te hoge druk van de 
stoom in de dubbele wand

Elektronische controle

• Dankzij de nauwkeurige elektronische controle gaat het 
koken sneller en gemakkelijker

• Nauwkeurige afstelling van de kooktemperatuur door een 
duidelijk zichtbaar digitaal display

• Precieze instelling van de kooktijd met een aftelfunctie

• Programmeerbare begintijd

• Als optie kan een automatisch watervulsysteem worden 
geïnstalleerd. Het maximale waterniveau (afhankelijk van 
de ketelinhoud) kan worden geprogrammeerd. 
Verplaatsbare pannen kunnen ook worden gevuld

Aan/uit

Alarm
indicatie

Start/stop

Kooktemper
atuur

Tijd

Programmak
euze

Half vermogen
indicatie

Half
vermogen
indicatie

HACCP
indicatie

Display met
kooktimer en
klok

OP voor
temperatuur en
tijd

NEER voor
temperatuur en
tijd



Een unieke
oplossing voor

de meest
veeleisende

chefs



Zorgvuldig ontworpen, het is het meest innovatieve product
van de Thermalijn en richt zich op de wensen van de meest
veeleisende klanten. De S90 Swiss Finish dringt door tot het
hart van de keuken en verbeterd de hygiëne en het uiterlijk
en verkleint de grootte van het blok. De S90 Swiss Finish is
ontworpen om zowel compact als veelzijdig te zijn. Hij
herbergt verschillende functies zonder veel ruimte in te
nemen. Het gehele werkblad kan worden gebruikt om op te
koken, er zijn geen koude zones. Omdat de S90 Swiss
Finish door de beste vakmensen op maat wordt gemaakt
van zeer hoogwaardige materialen is de kwaliteit en de
betrouwbaarheid gegarandeerd. Dit geeft gasten de
mogelijkheid om de kookkunsten van dichtbij mee te maken.
Zijn elegantie en betrouwbaarheid zullen tegemoet komen
aan de allerhoogste eisen van de chef van 5-sterren hotels
tot toprestaurants. 

Alleen verkrijgbaar in een eilandopstelling

electrolux thermaline S90 25

S90 Swiss Finish
Voldoet aan de hoogste verwachtingen
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Tegen de muur – met opstaande rand

1 - Friteuse (1x23 liter)
2 - Werkblad 400 mm op een open basis
3 - Multifunctionele koker
4 - Elektrische drukpan van 60 liter

Vrijstaande eilandopstelling – zonder opstaande rand 
1 - Werkblad met 4 branders op een ‘pass through’ basis
2 - Multifunctionele koker op een open basis
3 - Gas Grill – halve module op een open basis
4 - Infrarood werkblad met 2 zones op een ‘Pass through’

basis

‘Back-to-back’ installatie – zonder opstaande rand
1 - Gas drukpan – 60 liter
2 - Gas drukpan – 60 liter
3 - Gas drukpan – 100 liter
4 - Gas drukpan – 100 liter
5 - Kantelbare braadpan (600x600 mm)
6 - Werkblad op open basis
7 - Kantelbare braadpan (800x600 mm)

(*) Niet voor installatie druk- of braadpannen

Installatie 

Model tegen muur met

rand  

Vrijstaand eilandmodel

zonder rand

Gemonteerd tegen

muur met rand

(speciaal model)

‘Back-to-back’

installatie zonder rand

hoogte - mm
900 met verstelbare

voeten op 200
900 met verstelbare voeten

op 200
900 met verstelbare

voeten op 200
900 met verstelbare

voeten op 200

op voeten X X - X

beschermings-strips
op 200mm hoogte X X - X

Portioneer 
plank (*)  mm

130 of 
200 diep

130 of 
200 diep

130 of 
200 diep

130 of 
200 diep

Installatie mogelijkheden





www.electrolux.com/foodservice

Share more of our thinking at www.electrolux.com 
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