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Warme keuken 
Promotie
2019
ELEKTRISCH
Een specifiek gamma 
warme kooklijn
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



700       Elektrische inductieplaat, 2 zones
 > Topmodel
 > 6 mm dikke glaskeramische kookplaat met 2 onafhankelijk 

regelbare inductiezones
 > Vermogen: 3,5 kW per zone
 > Indicatielamp per zone op het bedieningspaneel 
 > Voorzien van beveiliging tegen oververhitting
 > Vermogen per zone progressief regelbaar
 > Beperkte warmte afgifte naar de keuken
 > De gladde glaskeramische plaat wordt niet direct verwarmd, 

zodat de kookplaat niet kan inbranden 
 > IPX 4 waterdicht
 > Uitwendige beplating in roestvrijstaal  

met Scotch Brite afwerking 
 > Naadloos geperst bovenblad van  

1,5 mm dik roestvrijstaal 

afmetingen (bxdxh): 400x730x250 mm

CODE: 371020

PROMOPRIJS: € 3.849

700       Elektrische inductieplaat, 4 zones
 > Topmodel
 > 6 mm dikke glaskeramische kookplaat met 4 onafhankelijk 

regelbare inductiezones
 > Vermogen: 3,5 kW per zone
 > Indicatielamp per zone op het bedieningspaneel
 > Voorzien van beveiliging tegen oververhitting
 > Vermogen per zone progressief regelbaar
 > Beperkte warmte afgifte naar de keuken
 > De gladde glaskeramische plaat wordt niet direct verwarmd, 

zodat de kookplaat niet kan inbranden
 > IPX 4 waterdicht
 > Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking 
 > Naadloos geperst bovenblad van  

1,5 mm dik roestvrijstaal 

afmetingen (bxdxh): 800x730x250 mm 

CODE: 371021

PROMOPRIJS: € 6.239

700       Bakplaat elektrisch - chroom
 > 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 : 110° - 280° C 
 > Afloopgoot met stop 
 > ingebouwde vetopvanglade 
 > Verwijderbare driezijdige spatboord in rvs 
 > Vermogen: 4,2 kW 
 > Geleverd met schraper 

afmetingen (bxdxh): 400x730x250 mm

CODE: 371193

PROMOPRIJS: € 1.869

CODE: 371116

PROMOPRIJS: € 419

700       Open onderstel 400 mm / 800 mm
 > volledig in rvs met rvs stelpoten
 > aangepaste accessoires verkrijgbaar: 

- draaideuren 
- ladensets  
- GN geleiders

 > ombouwen tot warmtekast mogelijk

700       Neutraal werkblad

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

700       Elektrische friteuse 15 liter / 2x15 liter
 > Model voor montage op in hoogte verstelbare RVS poten 
 > Diepgetrokken V-vormige frituurbakken 
 > Hoog rendement infrarood verwarmingselementen 
 > Verwarmingselementen zijn tegen de buitenzijde van de bak 

gemonteerd 
 > Thermostatische regulering van olie temperatuur tot max. 185°C 
 > Met beveiligingsthermostaat tegen oververhitting 
 > Olie aftapkraan onder de bak met een opvangbak in de onderbouw 
 > IPX 4 waterdicht
 > Uitwendige beplating in roestvrijstaal  

met Scotch Brite afwerking 
 > Naadloos geperst bovenblad van  

1,5 mm dik roestvrijstaal

Combisteamer 6 GN met directe injectie  
(automatische reiniging)

 > 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)
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen 2x15 liter (bxdxh): 800x730x850 mm 

afmetingen 800 mm (bxdxh): 800x550x600 mm 

afmetingen 15 liter (bxdxh): 400x730x850 mm 

afmetingen 400 mm (bxdxh): 400x550x600 mm 

afmetingen (bxdxh): 400x730x250 mm 

afmetingen (bxdxh): 898x915x808 mm 
CODE 15 liter: 371081 / CODE 2x15 liter: 371082

PROMOPRIJS 15 liter: € 2.289
PROMOPRIJS 2x15 liter: € 3.329

CODE oven: 269200 / CODE onderstel: 922195

PROMOPRIJS oven: € 4.469
PROMOPRIJS onderstel: € 529

CODE 400mm: 371112 / CODE 800mm: 371113

PROMOPRIJS 400mm: € 369
PROMOPRIJS 800mm: € 419
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