Vaatwas
Promotie
2019
Een specifiek gamma
vaatwassers
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
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>> 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
leidingnetwerk uitsluit
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 één mand en een bestekbakje
Gekeurd voor directe aansluiting op het
waterleidingnetwerk

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

DOORSCHUIVER

green&clean
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>> 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 mand en een bestekbakje
Gekeurd voor directe aansluiting op het
waterleidingnetwerk
400/3N - 9,9kw - omschakelbaar naar 230/3 of 230/1

Beschikbare opties / uitvoeringen:

>> Geïntegeerde waterverzachter, automatische kap,
ingebouwde dampencondensor, etc…,
>> Dienst- en sorteertafels, waterbehandeling

afmetingen (bxdxh): 600x610x820 mm

afmetingen (bxdxh): 746x755x1549/2026 mm

CODE: 400074

CODE: 505103

PROMOPRIJS:

€ 2.499
GLAZENSPOELMACHINE
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>> 120/300/120 seconden cyclus,
		 de derde cyclus bevat een
		 koude naspoeling
>> Maximale capaciteit van
		 30 korven per uur
>> Met ingebouwde drukboiler voor
		 het verwarmen van het
		 naspoelwater naar een minimum
		 temperatuur van 82°C voor een
		 hygiënische naspoeling. Een
		 externe boiler is niet nodig.
Extra programma voor een koude naspoeling van
bierglazen
Met ingebouwde afvoerpomp, zeep- en detergentenpomp
Laag geluidsniveau
400V/3N, 4,8kW
Geleverd met één vierkante korf voor glazen

PROMOPRIJS:

€ 3.539

ACCESSOIRES
Verschillende soorten manden om alles te kunnen wassen
van kleine koppen tot dienbladen

Universele mand

Mand voor
48 kleine koppen

Mand voor
18 borden

Bestekmand
kleine mazen

Bestekhouder

Mand voor 25
bierglazen
H=170 mm

Mand voor 12
soepkommen

Mand in RVS draad
voor pizza borden
diam. 320mm

Beschikbare opties:
>> Waterfilters
>> Specifieke manden
>> Drukverhogingspomp voor een betere naspoeling

afmetingen (bxdxh): 460x565x715 mm
CODE: 402140

PROMOPRIJS:

€ 1.869

Mand voor GN1/1
dienbladen

