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Mielenrauhaa
Electrolux Professional
Astianpesu

green&clean 
korikuljetinastianpesukone 
Liiketoimintasi perusta



Liiketoimintaani parhaiten sopiva 
korikuljetinastianpesukone on 
energiatehokas, taloudellinen 
käyttää sekä helppo ja nopea 
ylläpitää. Käsittelemme suuria 
määriä pestäviä astioita ja on 
erittäin tärkeää, että ne tulevat 
ulos täydellisen puhtaina koko 
päivän, joka päivä. Luotettavuus 
on ratkaisevan tärkeää. 
Rikkoutumiset ja monimutkaisen 
päivittäishuollon aiheuttama hukka-
aika ovat turhauttavaa ja kallista. 
Mitä helpompi astianpesukone 
on käyttää, sitä parempi.

Te kerrotte…
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Haluatko karsia kustannuksia, saada aikaan loistavan kirkkaita ja puhtaita astioita sekä käyttää ja 
huoltaa laitetta todella helposti? Esittelyssä uusi green&clean-korikuljetinastianpesukone.

0,4 litraa/kori

hygienia

Turvallisuus
Taattua 
hygieniaa

Helppous
Helppo käyttää 
ja huoltaa

Puhtaus
Loistavia 
pesutuloksia

Ympäristö 
Alan edullisimmat 
käyttökulut

…me kuuntelemme
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Liiketoimintasi 
perusta
Alan edullisimmilla käyttökuluilla ja taatuilla tuloksilla käyttökerrasta toiseen Electroluxin 
green&clean korikuljetinastianpesukone on luokkansa paras kestävän kehityksen sekä 
luotettavuuden kannalta ja se on liiketoimintasi perusta

Helppokäyttöinen
Green&cleanin kosketusnäytöllä 
oleva käyttöliittymä on saatavissa 
usealla eri kielellä.
Eri käyttäjiä. Eri tietoja. Selkeät 
tekniset tiedot ja opastetut 
vianratkaisut helpottavat käyttöä.

Tilaustyönä valmistettu
Sinulle parhaiten sopivan 
korikuljetinastianpesukoneen 
valmistaminen ei voisi olla 
helpompaa. Jos tarvitaan 
muutoksia laitteistoon, koneen 
innovatiivinen moduulijärjestelmä 
tarjoaa vaihtoehtoja ja 
päivityksiä lisättäväksi 
toimipaikalle milloin tahansa.

Vakaata suorituskykyä
Voit jättää hyvästit manuaaliselle 
kalkinpoistolle ja säilyttää 
jatkuvasti täyden tehon 
automaattisella ZERO LIME 
-kalkinpoistojärjestelmällä.

Helppous

Ympäristö

Alan edullisimmat 
käyttökulut
Säästä 3 240 €* vuodessa. 
Green&clean-astianpesukoneen 
innovatiivinen huuhteluyksikkö 
käyttää vain yhden lasillisen vettä 
koria kohden ja vähemmän sähköä, 
pesu- sekä huuhteluaineita.
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Liiketoimintasi 
perusta

suorituskykyä

Loistavia pesutuloksia
Täydellisen puhtaita lautasia 
joka kerralla, sen takaa 
edistynyt CLEAR BLUE 
-suodatusjärjestelmä, jolla vesi 
pysyy puhtaampana kauemmin.

Ei höyrykupuja
Höyryttömät työtilat, eikä tarvetta 
järjestää erityistä ilmanvaihtoa 
green&clean NATURALLY 
VENTLESS -ratkaisulla

Taattua puhtautta
Täydellisen hygieenisiä tuloksia 
WASH•SAFE CONTROL 
-järjestelmällä, joka takaa tasaisen 
85 °C:n huuhtelulämpötilan.

Puhtaus
Ympäristö

Turvallisuus
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Alan edullisimmat 
käyttökulut

Lasillinen vettä
Poistaa pesuaineen kokonaan 
ja takaa hygieeniset astiat vain 
0,4 litralla puhdasta vettä koria 
kohden. Green&cleanin innovatiivinen 
monihuuhtelujärjestelmä käyttää 
puhdasta vesijohtovettä vain 
loppuhuuhteluun. Tämä vesi 
suodatetaan ja kierrätetään kahdesti 
kahden säiliön ja 6 huuhteluvarren 
järjestelmällä.

PESE KORILLINEN 
ASTIOITA 
AINOASTAAN 
YHDELLÄ 
LASILLISELLA VETTÄ
Säästä 3240 €* pestäessä 
500 aterian astiat kahdesti 
päivässä

Skannaa 
ja katso video

*  Kustannussäästöt ovat laskettu Electrolux Professionalin laboratoriossa, joka on akkreditoitu IMQ:n, INTERTEK:n ja 
ENERGY STAR:n toimesta. Vertailu on tehty green&clean-korikuljetinastianpesukoneen ja vastaavan perinteisen 
koneen välillä, joka kuluttaa 300 l/h loppuhuuhteluvettä. Paikkana on henkilöstöravintola, jossa tarjotaan 
500 ateriaa ruuhka-aikana kahdesti päivässä 360 päivän aikana. Sisään tulevan veden lämpötila on 10 °C.

FIRST
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Ainoa höyrytön 
mukavuusalue
Parempi sinulle. Parempi ympäristölle. Tee astianpesutilasta höyrytön. Green&clean edustaa ainoata 
markkinoilla olevaa korikuljetinastianpesukonetta, jossa on CO2-lämpöpumppu yhdistettynä 
ilmanohjausjärjestelmään, joilla saavutetaan HÖYRYTTÖMÄT -työtilat.

PESE KORILLINEN 
ASTIOITA 
AINOASTAAN 
YHDELLÄ 
LASILLISELLA VETTÄ

Lisää säästöjä 
ja mukavuutta 
NATURALLY 
VENTLESS-
ratkaisulla

Höyryttömiä säästöjä
Ilmanvaihtoon ei tarvitse 
sijoittaa ja astianpesutila 
pysyy viileämpänä ja 
terveellisempänä. NATURALLY 
VENTLESS green&clean 
-korikuljetinastianpesukone 
CO2-lämpöpumpulla kerää 
höyryn kokonaan itseensä. 
Suoraa poistoilmanvaihtoa 
ei tarvita UNI ISO EN 7730 
-normin, VDI 2052 -ohjeen 
eikä Iso-Britannian 
DW/172-säädöksen mukaan.

- CO2
Vähennä dramaattisesti
CO2-päästöjä.
16 415 kWh säästöä 
vuodessa vastaa 
44 495 km ajoa 
vuodessa ilman 
päästöjä*

Maailman ensimmäinen 
CO2-lämpöpumppu 
ammattikeittiölaitteeseen 
välttää haitallisten 
kaasujen käytön:

  Ei kasvihuoneilmiötä tai 
otsonikatoa. CO2 on myös 
turvallinen päästää ilmaan ja 
se on myrkytön ja palamaton.
  Ei yllättäviä kuluja, koska 
CO2 on kaasu, jota ei voi 
patentoida. 
  Sopii myös hyvin käyttöön 
maissa joiden vesijohtovesi on 
luonnollisesti lämmintä, koska 
ottoveden lämpötila voi olla 
jopa 30 °C.
  Astianpesukone viilentää 
ympäröivän lämpimän ilman 
ja tuottavuus nousee, koska 
astianpesutila on viileämpi ja 
viihtyisämpi

*  Laskenut EPA (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto)

FIRST

NV
NATURALLY 
VENTLESS
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Hyvä ympäristölle, 
hyvä kustannuksille

Vähemmän 
vettä

=

=
Vähemmän 

energiankulutusta

Ainoastaan lasillinen vettä tarvitaan pesemään koko korillinen likaisia astioita uudella 
green&clean-korikuljetinastianpesukoneella. Ylivoimaista suorituskykyä yhdistettynä 
veden, energian ja kemikaalien säästöön.

Käyttää ainoastaan 0,4 l vettä/kori ja 
takaa pesutehon joka säästää sinulle 
800 € vuodessa.

Käytä 63% 
vähemmän vettä

*  Kts. sivu 6.

SÄÄSTÄ*
3.240

€/vuosi

=
Vähemmän pesu- 
ja huuhteluainetta
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Parempi ympäristölle. 
Parempi kustannuksille.  
Säästää sinulle 855 € vuodessa  
pesu- ja huuhteluaineista

Käytä 34 % 
vähemmän energiaa

Käytä 62 % 
vähemmän 
pesu- ja 
huuhteluainetta

Skannaa 
ja saat lisätietoja 
säästöistäsi 

Säästä 1585 € vuodessa 
energiassa ja jätä hyvästit 
manuaaliselle kalkinpoistolle. 
Kalkkikertymien estäminen 
säilyttää lämmitysvastusten 
täyden tehon, kun käytössä on 
automaattinen ZERO LIME 
-kalkinpoistojärjestelmä.

ZL
ZERO LIME

Device 

Lisää säästöjä,
50 % vähemmän 
energiaa
Lisää energian säästöjä 
2300 € vuodessa 
NATURALLY VENTLESS 
-lämpöpumppuratkaisulla.

FIRST



Loistavia  
pesutuloksia
Täydellisesti pestyt astiastot, keittiövälineet, tarjottimet ja gastronorm-astiat. 
Green&clean CLEAR BLUE -suodatusjärjestelmä pitää vesijärjestelmän puhtaana.

Ylivertaista pesutehoa
Tahrattoman puhtaita astioita eikä 
hukka-aikaa veden vaihdosta.
CLEAR BLUE -suodatusjärjestelmä 
poistaa elintarvikejäämät 
pesuvedestä, parantaen pesuaineen 
tehokkuutta ja saaden aikaan 
erinomaisia pesutuloksia. Tankin 
kalteva suodatin kerää ruuan 
palasia ja ohjaa ne monivaiheisen 
suodatusjärjestelmän läpi, 
huuhdellen ne sitten pois.

95 %
elintarvikejäämistä 
suodatetaan ja tuloksena 
on upean puhtaita 
tuloksia, vähemmän 
huolenpitoa ja  
hukka-aikaa

Parempia säästöjä ja 
suorituskykyä optimoidulla 
ylivirtausjärjestelmällä
Vähennä veden ja energian kulutusta 
ja saavuta entistäkin puhtaammat 
astiat ilman veden vaihtoon kuluvaa 
hukka-aikaa. Jopa suuret esineet kuten 
tarjottimet ja laatikot tulevat pesusta 
täydellisen puhtaina optimoidun 
ylivirtausjärjestelmän ansiosta, jossa 
käytetään sisäänrakennettuja antureita 
siirtämään automaattisesti juuri oikea 
määrä vettä kolmoishuuhtelusäiliöstä 
pesusäiliöön pienellä ohituspumpulla.

CB
CLEAR BLUE

Filtering System
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Turvallisuus on 
mielenrauhaa
Ei enää huolia, puhdistus tapahtuu aina hallitusti. WASH•SAFE CONTROL: 
huuhtelun laatu on varmistettu tasaisen huuhteluveden lämpötilan 
ja vesijohtoverkosta riippumattoman vedenpaineen ansiosta.

NSF- ja DIN 10510 yhteensopiva 
Uusi green&clean-
korikuljetinastianpesukone noudattaa 
seuraavia standardeja:

  Pohjois-Amerikan NSF/ANSI 3: 
Commercial Warewashing Equipment 
-standardi kaupallisen astianpesun 
puhtaudesta

  Saksan DIN 10510: Food hygiene 
- Commercial dishwashing with 
multitank-transport dishwashers - 
Hygiene requirements, procedure 
testing -standardi monitankkisten 
astianpesukoneiden hygieniavaatimuksista.

Paras 
luokassaan 
turvallisuudessa

Täydellistä hygieniaa
Hygienian ja huuhtelun 
laadun takaa green&cleanin 
WASH•SAFE CONTROL 
järjestelmä. 
Se ylläpitää tasaisen 
loppuhuuhteluveden lämpötilan 
(85 °C) järjestelmällä, jossa 
on vakiona mm. ilmarako 
ja 3 huuhtelupumppua.

85 °C
tasainen huuhteluveden 
lämpötila varmistaa 
korkeimman 
hygieniatason

WS
WASH•SAFE
CONTROL

NFS/DIN 10510

FIRST
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Helppo 
käyttää
Green&cleanin kosketusnäytöllä oleva käyttöliittymä on saatavissa usealla eri kielellä

jopa 30 eri 
kieltä ja uusi 
helppokäyttöinen 
kosketusnäyttö

Electrolux 
valtuutetut 
huoltokumppanit
Nopeampi vianratkaisu 
vilauksella selviävien teknisten 
tietojen ansiosta, joiden käyttö 
on suojattu tason 2 salasanalla.

Käyttäjä
Selkeiden animaatioiden ja 
lyhyiden tekstien ansiosta 
laitteen käyttö on helppoa

Huoltohenkilöstö 
Helposti käsiksi päästävissä, 
tekniset tiedot helposti 
ymmärrettävissä ja käyttö 
suojattu tason 1 salasanalla.

Green&cleanin käyttö ei voisi olla helpompaa. Yksinkertainen grafiikka ohjaa 
käyttäjää nopeiden ja helppojen vaiheiden kautta käyttämään eri vaihtoehtoja.
Eri käyttäjiä. Eri tietoja.

FIRST
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Luokkansa paras luotettavuus. Green&clean-korikuljetinastianpesukoneet ovat paljon 
luotettavampia kuin tavanomaiset markkinoilla olevat koneet.

Näin todistamme sen:
ero on yksityiskohdissa

d.  Ei vaurioitumisen 
mahdollisuutta 
lattianpesuaineista, koska 
ulompi alarunkolevy on 
tasainen ja täysin tiivis.

b.  Stressitesti läpäisty. 
7 kertaa pidempi käyttöikä 
verrattuna tavanomaiseen 
korikuljetinastianpesukonee-
seen. Testattu Electroluxin 
R&D –laboratoriossa, joka on 
Intertekin sertifioima.

f.  IP25 -suojausluokka, joten 
astianpesukone on tehok-
kaasti suojattu pieneläimiltä 
sekä vesisuihkuilta kaikista 
suunnista. Liittimet on suojattu 
vedeltä ja kosteudelta. Piirile-
vyt ovat kaksipuolisia ja suojat-
tu kahdella pinnoitekerroksella 
sekä vikavirtasuojilla. 

Luotettavuus on 
vakava asia

e.  Suojaus lämpöä ja 
kosteutta vastaan erillisellä 
sähköosien kaapilla.

a.  Luotettavuus testattu. 
Käytimme 10 autoalan 
lopputestaus piirilevyä 
virransyötön ja liitäntöjen 
luotettavuuden 
varmistamiseen.

TESTATTU
testaajana Electrolux 
Research&
Development Lab

c.  Ei tulipalon vaaraa tai irrallisia 
liitäntöjä kiinteästi kytkettyjen 
lämmitysvastusten ansiosta.
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Ohjattu ongelmanratkaisu 
nopeuttaa mahdollisten 
häiriöiden korjaamista 
Kone opastaa mahdollisissa ongelmissa ja huollosta tarvitsee 
pyytää apua vasta kun se on aivan välttämätöntä.

b.  Vaivatonta huoltoa ja 
korjauksia. Konetta ei ole 
tarve siirtää 
 
Määräaikaistarkastukset ja 
korjaukset ovat nopeampia 
koska kaikkiin osiin pääsee 
käsiksi helposti etukautta.

Huomautus kylmän veden 
syötön avaamisesta

Huomautus säiliön suodattimen 
puhdistamisesta

Huomautus ylivuotoputken 
asettamisesta paikalleen

a.  Pidä hukka-aika vähissä 
300 yksinkertaisella 
ja tarkalla ilmoituksella, 
joista mahdollinen ongelma 
ja siihen liittyvät osat ovat 
tunnistettavissa.  
 
23 helposti seurattavaa 
ongelmanratkaisuprosessia 
opastavat käyttäjää, 
yrityksen omaa 
huoltohenkilöstöä tai 
Electroluxin valtuutettua 
huoltoteknikkoa saamaan 
aikaan nopea diagnoosi 
ja pikainen ratkaisu 
suoraan kosketusnäytön 
käyttöliittymästä. Jos 
esimerkiksi ongelma liittyy 
veden virtaukseen, käyttäjää 
opastetaan suorittamaan 
perustarkastuksia 
(esim. vesihana auki, 
ylivuotoputki on paikallaan). 
Huoltoteknikon apua 
ehdotetaan vasta kun on 
aivan välttämätöntä.

Ei enää hukka-aikaa 
automaattisen backup 
tilan ansiosta
Pesemistä voidaan jatkaa vaikka jotain menee pieleen. Ei enää 
pysähdyksiä tai käsinpesua odotettaessa huoltoteknikkoa.

Green&clean-korikuljetinastianpesukoneet ottavat 
automaattisesti käyttöön toisen työtilan ja jatkavat pesemistä 
ohittaen viat. 

Sisäänrakennetut anturit tunnistavat kaikki ongelmat nopeasti ja 
aktivoivat varakäyttötiloja joissa esimerkiksi muutetaan pumpun 
virtausta, veden siirtoa tai nopeutta.

Final Rinse
Duo

Add Wash
2nd Prewash
Prewash

Duo
Wash

1  Varoitusviestin lukemisen jälkeen, 
automaattinen backup tila otetaan 
käyttöön painamalla JATKA -painiketta.

2  Green&clean-korikuljetinastianpesuko-
neesi siirtyy backup tilaan, jonka ansiosta 
koneella voidaan edelleen pestä, mutta-
varoitusmerkki  muistuttaa käyttäjää 
pyytämään huoltoa tarkastamaan 
vian syyn. 
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Paljon enemmän 
kuin vain 
astianpesukone. 
Lue lisää seuraavilta 
sivuilta

Mukautettavuudesta ja milloin tahansa 
tehtävistä päivityksistä, lisävarusteisiin ja 
jälkimarkkinoinnin tukeen, green&clean 
tarjoaa käyttäjälle paljon enemmän 
kuin vain astianpesukoneen. 
Tutustu tarjolla oleviin etuihin 
seuraavilla sivuilla: 

Räätälöity green&clean 
-korikuljetinastianpesukone

Astianpesun kalusteet

Mallikohtaiset lisävarusteet

Vedenkäsittely

Asiakaspalvelu
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Vaihe 1 Räätälöi kone 
itsellesi sopivaksi
Lisää erilaisia mukautettuja lisävarusteita ja päivityksiä milloin haluat, vaikka käyttöpaikassa

Valitse ensin oikea yhdistelmä käyttötarvetta varten

20,8 kW 26,2 kW 

esipesu esipesu

Pesee 400–1000 täyttä 
astiastoa 2 tunnissa. 

300
koria/t

3226 mm

pesu huuhtelu

Pesee 200–500 täyttä 
astiastoa 2 tunnissa

150
koria/t

pesu huuhtelu

1778 mm

vaadittu vähimmäisteho

15,4 kW 20,8 kW 

CO2-lämpöpumppu ja 
NATURALLY VENTLESS 
järjestelmä

ESD-malli

17,3 kW 22,7 kW 

tehostaa puhdistusta 
esipesuyksikön 
ansiosta.

200
koria/t

esipesu

2337 mm

pesu huuhtelu

2667 mm

20,4 kW 25,8 kW 

esipesu

Lisää tehokkuutta 
ja nopeutta suurella 
esipesuyksiköllä.

250
koria/t

pesu huuhtelu
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Green&clean-korikuljetin-
astianpesukone kasvaa 
liiketoimintasi mukana

Valitse sitten oikea kuivausratkaisu

Juuri oikean green&clean-
korikuljetinastianpesukoneen 
valitseminen ei voisi 
olla helpompaa ja 
yrityksesi kasvaessa ja 
muuttuessa ainutlaatuisen 

moduulijärjestelmän avulla 
green&clean kasvaa mukanasi.  
Luo oma ratkaisusi aloittaen 
perusmalleista ja lisää 
päivityksiä ja mukautuksia 
silloin kun haluat.

Ei tarvita lisäkuivausta 
astioiden korkean lämpötilan 
aikaansaaman luonnollisen 
haihtumisen ansiosta.

Ei kuivaajaa Ei tarvita 
lisätilaa

keskikokoinen kapasiteetti, 
suositellaan lautasille, soveltuu 
suoralle kuljettimelle

Keskikokoinen
kuivaaja

kuivaus

559 mm

keskikokoinen kapasiteetti, 
suositellaan lautasille, säästää 
tilaa, poistosuunta on edestä 
tai takaa

Kulmakuivaaja

kuivaus

559 mm

keskikokoinen kapasiteetti, 
suositellaan laseilleSuuri 

kuivaaja

kuivaus

889 mm

suuri kapasiteetti, sopii laseille, 
RST astioille, muovilaatikoille 
ja tarjottimille

Kaksi kuivaajaa 
minä tahansa 
yhdistelmänä
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Vaihe 2 Suunnittele 
astianpesuosastosi

Skannaa ja voit rakentaa räätälöidyn 
käsittelyjärjestelmän yhdistelmän laajasta 
joukosta vaihtoehtoja.

18
esipesupöytä-
vaihtoehtoa

12
rullakuljetinvaih-
toehtoa

3
syöttö-/ 
purkauspöytä-
vaihtoehtoa 

50
lajittelupöytä-
vaihtoehtoa 

saatavissa missä 
tahansa enintään 
1,6 m pituudessa 

saatavissa missä 
tahansa enintään 
1,6 m pituudessa 

6
kääntö-
pöytää
Saatavissa  
90° ja 180° mallit

28
täydellistä nau-
hakuljetinosaa
Tarjottimille ja koreille 
yhdistettävissä minä 
tahansa yhdistelmänä

Saatavissa sekä 
manuaalista että 
automaattista 
lajittelua varten.

saatavissa missä 
tahansa enintään 
2,6 m pituudessa



21

Vaihe 3 Valitse 
lisävarusteesi

Vaihe 4 
Vedenkäsittely

Skannaa ja valitse valikoimastamme 
joka sisältää mallikohtaisia lisävarusteita ja kulutustarvikkeita 
täydentääksesi astianpesuosastosi täydelliseksi.

Lisää varusteita on saatavissa ottamalla yhteys Electrolux myyntiin.

15
lasiastiakori-
tyyppiä

5
lautaskori-
tyyppiä 

3
ruokailu- 
ja keittiöväline-
suppiloita

4
tarjotinkori-
tyyppiä 

Säihkyvän puhtaat astiat riippuvat oikean pesuaineen, huuhteluaineen ja veden käytöstä.
Valitse vedenkäsittelylaite ja pyydä paikalliselta toimittajalta sopivaa ratkaisua.
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Vaihe 5 Kaikki 
tarvitsemasi tuki
Olemme tyytyväisiä vain jos sinä olet. Kaikki tarvitsemasi on aina saatavilla kattavan 
maailmanlaajuisen asiakaspalveluverkostomme kautta. Verkostoon kuuluu yli 2 000 valtuutettua 
huoltokumppania yli 149 maassa. 10 000 ammattiasentajaa ja yli 98 000 varaosaa saatavilla 
toimitettavaksi ympäri maailman 24–48 tunnissa. Olemme aina lähellä sinua varten.

Mielenrauhaa Electrolux 
Professionalin 
asiakaspalvelulla 

Green&clean-
korikuljetinastianpesukoneen 
asiakaspalvelupaketti tarjoaa:

   24 kuukauden huolto-
ohjelman, jolla saat eniten 
hyötyä astianpesukoneestasi

Vakaata, luotettavaa 
suorituskykyä
Energiatehokkuus ratkaisee.Korkea 
suorituskyky ja elintarviketurvallisuus 
pysyvät taattuna ajan kuluessa 
Electroluxin asiakaspalvelun tarjotessa 
asiantuntevaa määräaikaishuoltopalvelua 
ja alkuperäisiä varaosia.

   36 kuukautta lisää 
mielenrauhaa erikseen tilattavalla 
ennaltaehkäisevän huollon 
ohjelmalla. Saat kolme vuotta lisää 
apua ja alennusta alkuperäisistä 
varaosista.

   Vähemmän hukka-aikaa 
nopealla ja räätälöidyllä vasteajalla.

   Vältät korjausviiveet 
nopeasti toimitettavilla 
aidoilla varaosilla.

Pidämme huolta 
green&clean- 
astianpesuko-
neestasi 

Kysy lisää ja löydä Electrolux Professional -valtuutettu huoltoliike osoitteesta  
www.professional.electrolux.fi

Tutustu green&clean-kokonais-
pakettiin astianpesuratkaisusta 

ja jälkimarkkinoinnin  
räätälöityyn apuun

FIRSTFIRST

Helppo kemikaaliliitäntä
Nopeat, helpot ja varmat ulkoiset 
liitännät kemikaaliannostelijoihin. 
Ei tarvetta avata runkolevyjä tai 
porata reikiä.



Lopputulos
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Miten Electrolux 
green&clean voi tukea 
liiketoimintaasi
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Hotelli
Tarvitsetko energiatehokkuutta, luotettavuutta ja loistavia tuloksia koko päivän ja joka päivä?  
Haluatko helppokäyttöisen koneen, ei hukka-aikaa ja alan pienimmät käyttökulut? 
Green&clean pitää sinut, asiakkaasi ja henkilökuntasi tyytyväisinä.

Alan edullisimmat 
käyttökulut

Säästä jopa 3 240 €* vuodessa. 
Green&clean-astianpesukoneen 
innovatiivinen huuhteluyksikkö 
käyttää vain yhden lasillisen 
vettä koria kohden sekä 
vähemmän sähköä, pesuainetta 
ja huuhteluainetta.  

 *Kts. huomautus sivulla 6.

Loistavia 
pesutuloksia 

Täydellisen puhtaita 
lautasia joka kerralla, sen 
takaa edistynyt CLEAR 
BLUE-suodatusjärjestelmä, 
jonka ansiosta vesi pysyy 
puhtaampana kauemmin.

FIRST

Kaikki on helppoa 
opastavalla 
kosketusnäyöllä 
Green&cleanin käyttö ei voisi olla 
helpompaa. Eri käyttäjiä. Eri tietoja. 
Helposti ymmärrettävissä 
olevat tekniset tiedot ja suojattu 
käyttöoikeus tason 1 salasanalla 
omalle huoltohenkilöstölle. 
Ei enää hukka-aikaa automaattisen 
backup tilan sekä nopean 
ongelmanratkaisujärjestelmän 
ansiosta.

FIRST
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”1000 
koria päivässä
toimii vakaasti 
13 tuntia”

Ympäristöystävällistä 
ja käytön helppoutta 

Turvallisuus 
on mielenrauhaa 

Säästä 1585 € vuodessa 
energiakuluja ja jätä hyvästit 
manuaaliselle kalkinpoistolle. 
Kalkin kertymisen välttäminen 
säilyttää lämmitysvastusten 
täyden tehon, kun käytössä on 
automaattinen ZERO LIME 
-kalkinpoistojärjestelmä.

Täydellisen hygieenisiä 
tuloksia WASH•SAFE 
CONTROL -järjestelmällä, 
joka takaa tasaisen 85 °C:n 
huuhtelulämpötilan.

Alan edullisimmat 
käyttökulut
Säästä jopa 3 240 €* vuodessa. 
Green&clean-astianpesukoneen 
innovatiivinen huuhteluyksikkö 
käyttää vain yhden lasillisen vettä 
koria kohden sekä vähemmän 
sähköä, pesuainetta ja 
huuhteluainetta. 

Opetus, vapaa-aika 
ja urheilu

Haluatko säästää käyttökuluista niin paljon kuin mahdollista, lyhentää huoltoaikaa ja 
saada mielenrauhaa tietäessäsi jokaisen lasin, lautasen ja ruokailuvälineen olevan 
täydellisesti puhdas? Helppokäyttöinen green&clean on markkinoiden tehokkain ja 
luotettavin korikuljetinastianpesukone.

Leicester 
Stadium

Tavanomaisena ottelupäivänä 
tarjoilemme noin 1800 ateriaa. 
Päähaasteemme on varmistaa, 
että kaikki asiakkaamme 
saavat ruokaa ennen 
ottelun alkua. Green&clean-
korikuljetinastianpesukone 
on ollut mahtava käytössä ja 
säästänyt meille paljon aikaa, 
kun ei tarvitse esim. kiillottaa 
astioita. Sen avulla meille jää 
aikaa keskittyä tärkeämpiin 
asioihin. Se on ainoastaan 
”plug&play”. 

Stadium
Leicester 
Iso-Britannia

FIRST FIRST FIRST

Matt Whiteman, Sous Chef 
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Liikeyritykset, 
kuljetusala ja teollisuus

Alan edullisimmilla käyttökuluilla, sertifioidulla puhdistusteholla, vähäisellä huollontarpeella 
ja taatulla suorituskyvyllä koko päiväksi ja joka päivä, green&clean-korikuljetinastianpesukoneet 
ovat erinomaisia ympäristölle ja vieläkin parempia tuloksellesi.

”3000
tiskit päivässä”

Sodexo

Kone tuo mielenrauhaa koska 
sitä on helppo käyttää. Se on 
hiljaisempi eikä päästä höyryä, 
joten työskentelytilat ovat 
miellyttävämmät erityisesti 
kesäkuukausina. Lisäksi 
ohjauspaneeli on erittäin 
helposti ymmärrettävissä.

Henkilöstöravintola
Pordenone 
Italia

Alan edullisimmat 
käyttökulut

Turvallisuus 
on mielenrauhaa 

Säästä jopa 3 240 €* vuodessa. 
Green&clean-astianpesukoneen 
innovatiivinen huuhteluyksikkö 
käyttää vain yhden lasillisen vettä 
koria kohden sekä vähemmän 
sähköä, pesuainetta ja 
huuhteluainetta. 

*Katso huomautus sivulla 6.

Täydellisen hygieenisiä 
tuloksia WASH•SAFE 
CONTROL -järjestelmällä, 
joka takaa tasaisen 85 °C:n 
huuhtelulämpötilan.

Loistavia 
pesutuloksia 
Täydellisen puhtaita lautasia 
joka kerralla, sen takaa 
edistynyt CLEAR BLUE-
suodatusjärjestelmä, jolla 
vesi pysyy puhtaampana 
kauemmin.

FIRST

Maria Cristina Lot, 
käyttäjä

FIRST
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Manuaalinen green&clean-
kupuastianpesukone

Automaattinen green&clean-
kupuastianpesukone (ESD:llä)

Green&clean-korikuljetinastianpesukone

green&clean
tuoteperhe
Ympäristöystävällistä, puhdasta, turvallista ja helppoa green&clean-astianpesukonemallistolla

30
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Erinomaisuutta
ympäristö huomioiden
 Kaikilla tehtaillamme on ISO 14001 -sertifikaatti

  Kaikki ratkaisumme on suunniteltu kuluttamaan vähän energiaa,  
vettä ja puhdistusaineita sekä vähäpäästöisiksi.

  Viime vuosien aikana yli 70 % tuotteistamme on päivitetty ominaisuuksilla,  
jotka on suunniteltu asiakkaiden tarpeet ja ympäristö huomioiden.

  Tuotteemme noudattavat ROHS- ja REACH-asetuksia  
ja ovat yli 95 %:sti kierrätettävissä.

 Asiantuntijat ovat testanneet kaikki tuotteemme 100 %:sti.

Tutustu Electroluxin tuotteisiin ja 
palveluihin tarkemmin osoitteessa
www.electrolux.fi/professional

Seuraa meitä
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