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Promotie
2019
Een specifiek gamma 
koelapparatuur
te bestellen aan 
speciale voorwaarden 
om u en uw zaak 
zo snel mogelijk 
verder te helpen.

ELECTROLUX PROFESSIONAL BV
Vennootsweg 1 - 2404 CG Alphen a/d Rijn
professional@electrolux.nl
0172 468 552

De gepresenteerde prijzen zijn exclusief BTW (en excl. installatie). De afbeeldingen zijn niet contractueel bindend. 
Deze promotie loopt van 07/01/2019 tot en met 31/03/2019 en deze actie kan niet gecombineerd worden met andere 
lopende acties/promoties. Levering tot en met 15/04/2019. Uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt. 
V.U.: Bas van Montfoort



                Koelkast 670 liter
 > inox AISI 430
 > temperatuurbereik -2°/10° Celsius
 > isolatie 75 mm 
 > onderhoudsvrije condensor
 > geleverd met 3 stuks 

GN 2/1 rilsan roosters
 > energieklasse D
 > netto volume 503lt
 > jaarlijks energieverbruik 908 kW
 > werkingscondities klasse 5

afmetingen (bxdxh): 710x837x2050 mm

CODE: 727335

PROMOPRIJS: € 1.879

                Koelkast 1430 liter

 > inox AISI 430
 > temperatuurbereik -2°/10° Celsius
 > isolatie 75 mm 
 > onderhoudsvrije condensor
 > geleverd met 6 stuks  

GN 2/1 rilsan roosters
 > energieklasse D
 > netto volume 1005lt
 > jaarlijks energieverbruik 1643 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen (bxdxh): 1441x837x2050 mm

CODE: 727336

PROMOPRIJS: € 3.019

Ijsblokjesmachine 21 kilo

 > productie 21 kilo per 24 uur
 > opslagbunker voor  

4 kilo of 300 blokjes
 > volle ijsblokjes van 13 gram

afmetingen (bxdxh): 355x404x590 mm

CODE: 730521

PROMOPRIJS: € 1.019

                Vrieskast 670 liter
 > inox AISI 430
 > temperatuurbereik -15°/-22° Celsius
 > isolatie 75 mm
 > automatische ontdooiing
 > geleverd met 3 stuks  

GN 2/1 rilsan roosters
 > energieklasse D
 > netto volume 503lt
 > jaarlijks energieverbruik 2957 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen (bxdxh): 710x837x2050 mm

CODE: 727294

PROMOPRIJS: € 2.289

                Vrieskast 1430 liter
 > inox AISI 430
 > temperatuurbereik -15°/-22° Celsius
 > isolatie 75 mm
 > automatische ontdooiing
 > geleverd met 6 stuks  

GN 2/1 rilsan roosters
 > energieklasse D
 > netto volume 1135lt
 > jaarlijks energieverbruik 5577 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen (bxdxh): 1441x837x2050 mm

CODE: 727297

PROMOPRIJS: € 3.429

Ijsblokjesmachine 28 kilo

 > productie 28 kilo per 24 uur
 > opslagbunker voor  

9 kilo of 500 blokjes
 > volle ijsblokjes van 18 gram

afmetingen (bxdxh): 390x460x690 mm

CODE: 730523

PROMOPRIJS: € 1.119

Koelwerkbank 2 deuren

 > inox AISI 304 - rug gegalvaniseerd
 > koelvermogen 448 Watt
 > temperatuurbereik -2°/10° Celsius
 > isolatie 50 mm
 > geleverd met 2 stuks  

GN 1/1 rilsan roosters
 > energieklasse C
 > netto volume 165lt
 > jaarlijks energieverbruik 803 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

Koelwerkbank 3 deuren

 > inox AISI 304 - rug gegalvaniseerd
 > koelvermogen 448 Watt
 > temperatuurbereik -2°/10° Celsius
 > isolatie 50 mm
 > geleverd met 3 stuks  

GN 1/1 rilsan roosters
 > energieklasse C
 > netto volume 248lt
 > jaarlijks energieverbruik 1153 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen (bxdxh): 1238x700x850 mm afmetingen (bxdxh): 1718x700x850 mm

CODE: 726139

PROMOPRIJS: € 2.339
CODE: 726141

PROMOPRIJS: € 2.649


