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Jednoduché a 
snadné mytí nádobí
Tunelové košové myčky green&clean 
s jednoduchým & duálním oplachem 
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Vy
říkáte...

...my nasloucháme

Ideální tunelová myčky se dá 
jednoduše nainstalovat a snadno 
se ovládá. Spolehlivost je nutností, 
optimalizace pracovního postupu 
zásadní. Odstávky a prostoje 
pro komplexní denní údržbu jsou 
frustrující a nákladné.

Navrhli jsme spolehlivé a bezproblémové řešení s přístupem k datům v reálném 
čase, které vám pomůže efektivně uspořádat a organizovat váš provoz mytí 
nádobí. Vaše zisky se zvýší díky nižším provozním nákladům a zároveň si usnadníte 
každodenní práci. Eliminujete prostoje díky unikátnímu nepřetržitému Non-Stop 
záložnímu systému, který umožní pokračovat v mytí, i když se něco pokazí. 
Představujeme vám novou Electrolux Professional tunelovou košovou myčku 
nádobí green&clean s jednoduchým a duálním oplachem.
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Clean

Vynikající mycí 
výsledky
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Nízké provozní 
náklady
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hygiena
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Kompaktní a
vysoce výkonné
Nové Electrolux Professional tunelové 
košové myčky green&clean s 
jednoduchým oplachem nabízí vynikající 
výkon, úspory nákladů a snadnou obsluhu.

Pouze 1,5 litru/koš
na půdorysu 1,20 m 
To je vše, co potřebujete k mytí a 
hygienickému oplachu jednoho koše 
špinavého nádobí. Ušetřete až 3.530* € 
ročně díky vynikajícímu výkonu v kombinaci 
s úsporou vody, energie a detergentů.

Úspora energie až 7kWh s energeticky 
úsporným zařízením (ESD).

Garantovaná hygiena
Nejlepší hygienické výsledky s konstantní 
teplotou oplachu 84 °C. Garantováno také i 
při rozdílných  vlastnostech vstupní vody.

* Úspory nákladů jsou vypočteny Electrolux Professional Lab která je akreditovaná pro UL a 
Intertek měření. Porovnání bylo provedeno mezi green&clean Tunelovou košovou myčkou s 
jednoduchým oplachem a ekvivalentní běžnou myčkou používající 330 l/hod. na oplach při 
teplotě vstupní vody 10 °C, v restauraci s kapacitou 200 jídel ve špičce v období 360 dní.
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Kompaktní a
vysoce výkonné

Křišťálově čistý 
výsledek mytí  
Zaručený hygienický výsledek 
pro veškeré nádobí i při poklesu 
tlaku vody. Výkonné mytí a 
oplach znamenají perfektně čisté 
nádobí.

Jednoduchá obsluha  
green&clean dotyková ovládací obrazovka 
mluví vaším jazykem. Nastavení až 24 
jazyků a nový jednoduchý dotykový panel. 
Snadno srozumitelné technické informace 
a průvodce vyhledávání chyb pro jejich 
snadné odstranění.

Jednoduchá instalace
Rychlé a snadné externí připojení (voda, 
energie a detegenty) vyzkoušené 
a testované Electrolux Professional 
Authorizovanými Servisními Partnery pro 
bezpečnější nastavení.

OnE. Váš osobní digitální spojenec
Aplikace OnE - nová pokročilá webová platforma 
Electrolux Professional sleduje vaši práci 24/7 a pomáhá 
vám optimalizovat pracovní procesy ve vaší mycí zóně. 
Navíc vzdálená diagnostika redukuje nepříjemnosti 
spojené s neočekávanými poruchami.

Pouhých 10 minut stačí 
ke každodenní péči o vaši  
green&clean tunelovou myčku 
s jednoduchým oplachem. 
Naskenujte a sledujte video.

green&clean Single Rinse – 
jednoduchý oplach

100
košů/hod.



Jednoduchá
obsluha
Nové tunelové košové myčky green&clean 
s duálním oplachem zaručují jedny 
z nejnižších provozních nákladů ve své 
kategorii a konzistentní výsledky koš za 
košem. Dokonalý příklad udržitelnosti, 
spolehlivosti a snadného použití.

Použijte méně, ušetřete více
Spotřebujte pouze 0,9 - 1,2 litr/koš v kompaktní 
velikosti a ušetřete 2.900** € ročně*. 

Inovativní green&clean oplachový modul 
používá méně vody, méně elektřiny, méně 
mycího detergentu a méně leštícího prostředku.

Garantovaná hygiena
Nejlepší hygienické výsledky s 85 °C konstantní 
teplotou oplachu. Zaručeno i při různém tlaku 
vody.
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ZeroLime
Device

Energy
Saving
Device

Konzistentní výkon a maximální 
účinnost v průběhu času s automatickým 
odvápňovacím zařízením ZeroLime*.

Ušetřete až 7kWh energie a zajistěte 
optimalní pracovní klima pomocí zařízení 
pro úsporu energie (ESD)*.
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Jednoduchá
obsluha

Krišťálově čistý 
výsledek mytí  
Brilantní výsledky mytí a 
perfektně čisté talíře díky 
vyspělému ClearBlue filtračnímu 
systému,* který udržuje déle čistší 
vodu.

** Úsporu nákladů vypočítává společnost Electrolux Professional Lab, která je akreditována u ULa Intertek. 
Bylo provedeno srovnání mezi green&clean tunelovou košovou myčkou s duálním oplachem a ekvivalentním 
běžnou myčkou používající 240 l / hod.  pro oplachování na vstupu 10 °C, pro restauraci, která nabízí 500 jídel /
špičku po dobu 360 dnů.

Jednoduchá obsluha  
green&clean dotyková ovládací obrazovka 
mluví vaším jazykem. Nastavení až 24 jazyků 
a nový jednoduchý dotykový panel. Snadno 
srozumitelné technické informace a průvodce 
vyhledávání chyb pro jejich snadné odstranění.

Jednoduchá instalace
Rychlé a snadné externí 
připojení (voda, energie 
a detegenty) vyzkoušené 
a testované Electrolux 
Professional Authorizovanými 
Servisními Partnery pro 
bezpečnější nastavení.

Myjte bez prostojů
Pokračujte v mytí, i když se něco 
pokazí. 

Žádné další prostoje ani 
ruční mytí nádobí než dorazí 
servisní technik díky Non-Stop 
automatickému záložnímu 
systému.

Aplikace OnE, váš osobní digitální 
spojenec
Aplikace OnE, nová pokročilá webová platforma 
Electrolux Professional, sleduje vaši práci 24/7 a 
pomáhá vám optimalizovat pracovní procesy ve 
vaší mycí zóně. Navíc vzdálená diagnostika redukuje 
nepříjemnosti spojené s neočekávanými poruchami.

Non-Stop

150 až 250
košů/hod.

green&clean Duální oplach



Počáteční náklady na pořízení investice jsou jen špičkou ledovce. Provozní 
náklady se rok co rok navyšují a tvoří největší část vašich výdajů. S tunelovou 
košovou myčkou green&clean s duálním oplachem můžete ušetřit:

+27%* 
zisku
Spotřebou vody pouze 0,9 - 1,2 l/koš v 
kompaktní velikosti ušetříte 2.900*€ ročně*. 

Inovativní green&clean duální oplachový 
modul používá méně vody, méně elektřiny, 
méně mycího detergentu a méně leštícího 
prostředku.

Pevnější základy,
nejvyšší výkon 
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* Úsporu nákladů vypočítává společnost Electrolux Professional Lab, která je akreditována u ULa Intertek. 
Bylo provedeno srovnání mezi green&clean tunelovou košovou myčkou s duálním oplachem a ekvivalentní běžnou myčkou používající 240 l / hod.  pro oplachování 
na vstupu 10 °C pro restauraci, která nabízí 500 jídel /špičku po dobu 360 dnů.

30%
méně vody*

22%
méně energie*

32%
méně mycího a 
oplachového 
prostředku*
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Tunelové košové myčky s duálním oplachem green&clean 
zaručují vysokou účinnost, nízkou spotřebu energií, nižší 
provozní náklady a vynikající výkon.

Šetřit energii, 
šetřit čas, šetřit peníze

Pevnější základy,
nejvyšší výkon 

Lepší pro vás,
lepší pro životní prostředí
green&clean tunelová košová myčka s duálním oplachem zajistí optimální
pracovní klima a zaměstnance spokojenější při úspoře energie až 7kWh 
pomocí zařízení pro úsporu energie (ESD), které zabraňuje šíření tepla do 
okolního prostředí.

-22% 
spotřeba
energie

Ušetřete 1070 € ročně za energie 
a řekněte sbohem manuálnímu 
odvápňování.  Žádné usazování 
vodního kamene znamená, že topná 
tělesa mohou pracovat s maximální 
účinností díky automatickému ZeroLime 
odvápňovacímu zařízení.

green&clean duální oplach

Energy
Saving
Device

ZeroLime
Device
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Brilantní mycí 
výkon
Zářivě čisté nádobí, sklenice, podnosy a GN nádoby. 
green&clean ClearBlue Filtrační Systém* udržuje vodu bez zbytků potravin.

Brilantní mycí výkony díky širokým mycím 
ramenům a silnému tlaku vody v každém 
místě mycí komory. Zářivé výsledky 
pokaždé.

Bezproblémový automatický proces 
díky optimální vzdálenosti záclonky 
a oplachových ramen. Záclonka tak 
neblokuje horní část ramen a zajišťuje 
důkladný oplach celého koše.

Stále čistá voda

Díky automatickému odpouštění a 
doplnění mycí nádrže* během procesu 
mytí je mycí lázeň vždy čistá bez dalšího 
úsilí obsluhy. Přibližně 20 % vody se 
automaticky odpustí a doplní: pro 
každých 150 košů pro mytí a pro každých 
50 košů pro předmytí.

95%
Odfiltrovaných 
zbytků potravin 
znamená perfektně 
čisté nádobí, méně 
údržby a méně 
prostojů*.

ClearBlue
Filtering
System

Vynikající mycí výkon

Čisté nádobí bez poskvrny a žádné 
prostoje z důvodu nutnosti výměny vody.
ClearBlue Filtrační Systém* odstraní 
veškeré zbytky potravin z mycí lázně, 
čímž zlepšuje účinnost mycích prostředků 
a zaručuje vynikající výsledky mytí. 
Vyspádované filtry nádrží zachycují 
drobné zbytky, které poté odvádí přes 
vícestupňový filtrační systém do odpadu.

* Modely s duálním oplachem
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Brilantní mycí 
výkon

Bezpečnost 
pro klid a jistotu
Již žádné starosti – hygienický výsledek je vždy pod kontrolou díky konstantní 
teplotě oplachové vody 85 °C.

Hygienicky nejspolehlivější ve 
své třídě: v souladu s DIN 10510 
Nová green&clean košová myčka s duálním oplachem odpovídá: 

  Německé DIN 10510: Hygiena potravin – Komerční myčky 
nádobí s více nádržemi - Hygienické požadavky, testovací 
postupy na hygienické požadavky u vícetankových myček.                         

                        * Pouze modely s duálním oplachem
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Tlak vody garantuje vysoce výkonný 
oplachový cyklus pro dokonalou hygienu

Optimální hygiena je zaručena díky atmosferickému 
oplachovému systému s oplachovým čerpadlem (u 
vybraných modelů) nebo tlakovému ventilu, který 
stabilizuje tlak přiváděné vody a zajišťuje správný 
proces oplachu.

85° C
Konstantní oplachová 
teplota pro maximální 
úroveň hygieny.

Garantovaná sanitace
a hygiena

Nejlepší hygienické výsledky jsou 
garantovány díky kvalitnímu oplachu 
Wash-Safe Control*. Neustále 
udržuje konstantní teplotu 85 °C díky 
hydraulickému systému s oplachového 
čerpadla.

Wash-Safe
Control

*u vybraných modelů s duálním oplachem
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Až  24 
jazyků a nový, 
jednoduchý 
dotykový panel.

Používání green&clean dotykového displeje nemůže být 
snadnější. Jednoduchá grafika vede uživatele rychlými a 
snadnými kroky k přístupu k různým možnostem.
Různí uživatelé. Různá úroveň informací.

Stačí pouhý
dotyk

Dotykový displej 
komunikuje
vaším jazykem

green&clean dotykový displej usnadňuje vaše každodenní činnosti. 
Jednoduchá obsluha, snadná instalace a jednoduché řešení problémů.

Vlastní údržba zákazníka

Snadno přístupné, lehce srozumitelné 
technické informace a chráněný přístup s 
heslem 1. úrovně

Electrolux Professional 
Authorizovaní Servisní 
Partneři

Rychlejší řešení problémů s přehlednými 
technickými informacemi a chráněný 
přístup s heslem 2. úrovně

Obsluha

Díky jednoduchým animacím 
a malému množství textu je 
každodenní užívání snadno 
pochopitelné

Dual Rinse control panel
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Bezproblémová údržba a opravy. Není 
třeba s myčkou manipulovat.

Rychlejší kontroly a opravy se snadným přístupem 
zepředu ke všem komponentům.

Průvodce vyhledávání 
závad pro rychlé 
opravy
 Řešení problémů je řízeno strojem. Zásah 
ze strany servisu je potřeba jen pokud je to 
nezbytně nutné.

Hlášení o kontrole otevření 
kohoutku se studenou vodou

Již žádné prostoje s 
Non-Stop automatickým 
záložním systémem*

1.  Když se zobrazí chybové hlášení, 
stiskněte tlačítko POKRAČOVAT 
pro aktivaci automatického non-
stop záložního režimu.

2.  Vaše green&clean košová myčka 
přepne do záložního systému a 
umožní vám pokračovat v mytí, 
ale výstražný signál   upozorní 
obsluhu na nutnost zavolání 
servisu.

Pokračujte v mytí, i když se něco 
pokazí.  Již žádné prostoje ani ruční 
mytí nádobí v době, kdy čekáte na 
zásah servisního technika.

Tunelové košové myčky green&clean 
s jednoduchým a duálním oplachem 
automaticky přepnou do záložního 
pracovního režimu, obejdou poruchy a 
pokračují v mytí. 

Vestavěná čidla rychle identifikují 
veškeré závady a aktivují záložní 
režimy, jako je změna teploty.

Non-Stop

* Modely s duálním oplachem

Předcházejte prostojům

Stroj si automaticky vyžádá preventivní 
kontrolní údržbu.
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Snadná instalace
Není třeba snímat kryty přístroje ani vrtat 
otvory. 

Rychlé a snadné externí připojení 
pro rychlejší a bezpečnější nastavení 
konfigurace plug-in modulu.

Připojky vody

Napojení detergentůPouze jedna elektrická přípojka 

Mnohem více než 
jen myčka nádobí
Ať už si chcete přizpůsobit myčku vlastním požadavkům či upgradovat kdykoli 
v budoucnu, potřebujete vhodná příslušenství nebo poprodejní servis, myčky 
green&clean vám nabídnou mnohem více než pouhou myčku nádobí. 
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green&clean tunelová košová myčka

manipulační stoly

správné příslušenství   

úprava vody 

služba péče 
o zákazníky

Objevte další 
benefity na 
následujících 
stránkách
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Vytvořte si 
řešení na míru
Přidejte různá příslušenství a upgradujte kdykoliv chcete, dokonce na místě 
po instalaci. green&clean tunelové košové myčky s jednoduchým a duálním 
oplachem porostou s vaším podnikáním.

Nejprve zvolte tu správnou kombinaci pro vaše potřeby:

Umyje 300 kompletních 
Jídelních souprav za 2 
hodiny.

100
košů/hod.

Mytí + Oplach

1120 mm

Výchozí
instalovaný 

příkon

Jednoduchý 
oplach* 25,2 kW

Umyje 500 
kompletních jídelních 
souprav za 2 hodiny.

150
košů/hod.

Duální oplach* 22 kW

1120 mm

Mytí + Oplach

Snižuje náklady 
na práci díky 
předmývacímu 
modulu.

200
košů/hod.

Duální oplach* 22,3 kW

1680 mm

Předmytí + Mytí + Oplach

Zvyšuje efektivitu a 
rychlost pomocí velkého 
předmývacího modulu.

250
košů/hod.

Duální oplach* 28,5 kW

2010 mm

Předmytí + Mytí + Oplach

* Připojení teplé vody. Pro připojení studené vody vyberte 
model se zařízením pro úsporu energie ESD.
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Potom vyberte to správné sušení:

Sestavení vaší ideální 
green&clean tunelové 
košové myčky už nemůže být 
jednodušší a pokud se vaše 
potřeby změní, inovativní 
modulární systém znamená, 
že vaše green&clean myčka 
poroste spolu s vaším 
podnikáním. 

Začněte se základním 
mycím modulem a 
přidávejte další příslušenství 
podle svých potřeb již 
přímo z výroby nebo 
kdykoliv chcete v budoucnu.

green&clean 
tunelová košová 
myčka roste s 
vaším podnikáním.

Bez potřeby žádného extra 
sušení kromě přirozeného 
odpařování, ke kterému 
dochází díky vysoké teplotě 
nádobí.

Žádné 
sušení

Není třeba 
Žádný prostor navíc.

Střední kapacita, doporučuje se 
pro nádobí, instalace za sebou 
do řady. Dostupné s dveřmi* a 
nebo bez dveří. 

Medium
sušení

Sušení

560 mm

Střední kapacita, 
doporučována pro nádobí, 
šetří místo díky možnosti 
výstupu před či za myčku.

Rohové 
sušení

Sušení

872 mm

Střední kapacita, doporučuje 
se pro sklenice.Velké 

sušení*

Sušení

850 mm

* pro modely s duálním oplachem
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Dbáme 
na detaily
Výsledkem intenzivního testování v laboratořích Electrolux Professional je celá řada originálních 
profesionálních chemikálií Electrolux Professional.

C13 Eco Detergent 
pro myčky

C14 Oplachový 
prostředek Plus 
pro myčky

Ekologický chemický 
prostředek šetrný k životnímu 
prostředí. Koncentrovaný 
detergent bez EDTA, NTA a 
polyfosfátů.

Pro všechny typy tvrdosti 
vody. Určeno pro sklo, kříšťál, 
keramiku a porcelán.

kód 0S2093 kód 0S2095

Měkká a středně tvrdá voda

Středně tvrdá a tvrdá voda

C11 Detergent 
pro myčky

C12 Oplachový 
prostředek pro myčky

Pro všechny typy tvrdosti 
vody, vhodné pro sklo, křišťál, 
keramiku, porcelán, plast a 
nerezovou ocel.

Zaručeně dokonalé výsledky 
sušení bez manuálních 
zásahů. Pro všechny typy 
tvrdosti vody. Určeno pro sklo, 
keramiku, křišťál a porcelán.

kód 0S2092 kód 0S2094

Automatický 
změkčovač vody
Transformuje ionty vápníku 
a hořčíku na ionty sodíku 
(rozpustné soli), tím nedochází 
k usazování vodního kamene. 
Mycí a oplachové prostředky 
dosahují skvělých čistících 
výsledků i při nízké spotřebě.

Automatický změkčovač 
vody s reverzní osmózou
Nádobí je zářívě čisté bez nutnosti leštění, 
protože z vody jsou odfiltrovány všechny 
stopy minerálů a bakterií.



19

Sklenice a 
křišťálové 
sklo

Měkká  
0 ÷ 7

Žádná

Měkká  
0 ÷ 7

C13 Eco Detergent 
pro myčky

C14 Oplachový 
prostředek Plus 
pro myčky

Středně měkká   
7 ÷ 15

Pro standardní sklenice použijte změkčovač 
vody, pro kříšťálové sklo změkčovač vody s 
reverzní osmózou

Středně tvrdá   
15 ÷ 25

Středně tvrdá 
až tvrdá
7 ÷ 25 C11 Detergent pro 

myčky

C12 Oplachový 
prostředek pro 
myčky

Tvrdá / 
Velmi tvrdá 
25 ÷ 45

Šálky a 
hrnky

Měkká  
0 ÷ 7

Žádná Měkká  
0 ÷ 7

C13 Eco Detergent 
pro myčky

C14 Oplachový 
prostředek Plus 
pro myčky

Středně měkká   
7 ÷ 15

Středně tvrdá   
15 ÷ 25

Změkčovač vody
Středně tvrdá 

až tvrdá
7 ÷ 25

C11 Detergent pro 
myčky

C12 Oplachový 
prostředek pro 
myčky

Tvrdá / 
Velmi tvrdá 
25 ÷ 45

Talíře
a
příbory

Měkká  
0 ÷ 7

Žádná Měkká  
0 ÷ 7

C13 Eco Detergent 
pro myčky

C14 Oplachový pros-
tředek Plus pro myčky

Středně měkká   
7 ÷ 15

Změkčovač vody
Středně tvrdá 

až tvrdá
7 ÷ 25

C11 Detergent pro 
myčky

C12 Oplachový 
prostředek pro 
myčky 

Středně tvrdá   
15 ÷ 25

Tvrdá / Velmi 
tvrdá  25 ÷ 45

Nerezové
nádobí

Měkká   
0 ÷ 7

Žádná Měká  
0 ÷ 7 C13 Eco Detergent 

pro myčky
C14 Oplachový pros-
tředek Plus pro myčky

Středně měk-
kát 7 ÷ 15

Středně tvrdá   
15 ÷ 25 Středně tvrdá 

až tvrdá
7 ÷ 25

C11 Detergent pro 
myčky

C12 Oplachový pro-
středek pro myčky

Tvrdá / Velmi 
tvrdá  25 ÷ 45 Změkčovač vody

Správné řešení
Co budete 
mýt?

Tvrdost 
vody 
(°F)*

Doporučená 
úprava vody

Tvrdost vody
po úpravě (°F)*

Vhodný detergent

1 2 3 4 5

*Tvrdost vody měří servisní technik pomocí testovaci sady 0W7PJK nebo 0S1701
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Aplikace OnE, nová pokročilá webová platforma 
Electrolux Professional vám umožní dosáhnout 
nejvyšších výkonů, maximalizovat vaše příjmy a 
urychlit návratnost vložených investic. 

24/7 
monitorování  

Zjistěte aktuální status každé green&clean 
myčky odkudkoliv a kdykoliv a zkontrolujte 
proces mytí, oplachu, teplotu sušení a jakou 
rychlostí stroj pracuje.

Smart použití. Pomocí aplikace OnE App 
zjistíte, kdy je vaše green&clean myčka 
zapnutá, poddimenzovaná nebo přeplněná, 
takže můžete proces upravit.

Aplikace OnE sleduje 
vaši práci a pomáhá 
vám vytvořit správnou 
konfiguraci pro vaši 
zónu mytí nádobí.

Maximalizujte 
zisk 

Electrolux Professional  aplikace OnE vám 
pomůže snížit spotřební náklady a opltimalizovat 
efektivitu vašeho podnikání.  

Smart upgrade vašeho stroje. Monitorováním 
produktivity zjistíte, jestli předmývání nebo sušení 
jsou potřeba ke zkvalitnění celého procesu mytí. 
Upgradujte vaše postupy,  green&clean tunelová 
košová myčka poroste spolu s vaším podnikáním.

Smart konfigurace. Nyní máte všechny potřebné 
informace k objednání myčky s kapacitou 
vhodnou přesně pro vaše podnikání.

Připojení
green&clean 

tunelové košové myčky s 
jednoduchým&duálním 

oplachem

OnE, pokročilá 
webová 
platforma
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Vám dává

Organizujte práci 
svých zaměstnanců, 
využijte maximálně 
svůj čas. Aplikace OnE 
sleduje a optimalizuje 
pracovní postupy.

Zvyšte 
provozuschopnost 
zařízení

Vzdálená diagnostika odkudkoliv: produktový 
kód, sériové číslo a kód chybové hlášky pro 
upřesnění. 

Aplikace OnE pomáhá zajistit maximální 
dobu provozuschopnosti a zároveň omezuje 
nepříjemnosti spojené s nečekanými 
poruchami.

Přihlaste se do projektu Essentia Service 
Agreement pro získání balíčku dalších výhod.

 

Optimalizujte 
vaše procesy

Aplikace OnE vám poskytne přehled o lepší 
organizaci pracovních postupů. 

Monitorujte stav vašich green&clean myček, a 
to i na více místech, pomocí grafů porovnávejte 
jednotlivé momenty procesu mytí. Sledujte aktuální 
proces, čekací dobu obsluhy a celkovou pracovní 
dobu (ať už hodinovou, denní, měsíční nebo roční). 

Výsledek vám pomůže lépe organizovat práci 
zaměstnanců a maximálně využít pracovní 
postupy tak, aby nedocházelo k prostojům.

Digitální 
platforma

Fyzická 
podpora
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Zdokonal-
te vaši mycí 
zónu správ-
ným příslu-
šenstvím 

6
Otočky

28 Prvků řemenových 
dopravníků

K dispozici v 90° i 
180°

Jak pro podnosy, tak pro mycí 
koše, lze nakombinovat v 
libovolném uspořádání (pouze 
pro modely s duálním oplachem).

3 Nakládací / 
vykládací stoly

44 Třídících  
stolů

V libovolných 
délkách až do 1,6 m. 

Jak pro ruční, tak pro 
automatické třídění, až 
pro 6 košů.

18 Předmývacích 
stolů

12 Válečkových 
dopravníků

V libovolných délkách  
až do 1,6 m 

V libovolných délkách až 
do 2,6 m 

green&clean řada myček
Ekologicky, čistě, bezpečně a snadně s řadou myček green&clean 

green&clean 
Automatická průchozí  
Myčka nádobí

green&clean Tunelová 
košová myčka s 
jednoduchým & duálním 
oplachem 

green&clean  
Podpultová myčka

40
košů/hod.

80
košů/hod.

100 až 250
košů/hod.

150 až 300
košů/hod.

green&clean Tunelová 
košová myčky s 
vícenásobným oplachem  
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Essentia Tým, který 
vám poslouží. 
Kdykoliv, kdekoliv

Stáhněte si 
video a 
zjistěte více

Udržujte své vybavení
v provozním stavu

Servisní dohody,
kterým můžete věřit

Servisní síť,
vždy k dispozici

Můžete si vybrat z flexibilního balíčku služeb šitých na 
míru vašim obchodním potřebám, nabízející různé služby 
a podpory.

Je nezbytné provádět správnou údržbu v souladu 
s návodem a doporučeními společnosti Electrolux 
Professional, aby se předešlo nečekaným 
problémům. Oddělení péče o zákazníky společnosti 
Electrolux Professional nabízí řadu zákaznických 
servisních balíčků. 
Chcete-li více informací, obraťte se na svého 
preferovaného autorizovaného servisního partnera 
společnosti Electrolux Professional.

Essentia je jádrem vynikající péče o zákazníky. Jedná se o vyhrazenou službu, která vám 
zaručí konkurenční výhodu. Essentia vám poskytne potřebnou podporu
a postará se o vaše procesy prostřednictvím spolehlivé servisní sítě nabízející řadu 
specifických exkluzivních služeb a inovativních technologií.

Můžete počítat s více než 2 200 autorizovanými servisními partnery, 10 000 servisními 
techniky ve více než 149 zemích a s více než 170 000 náhradními díly.

Jsme neustále připraveni a odhodláni poskytovat 
vám podporu v podobě jedinečné servisní sítě,
která vám usnadní pracovní život.



Dokonalost
S ohledem na životní prostředí
 Všechny naše závody mají certifikaci ISO 14001

  Všechna naše řešení jsou navržena s ohledem na nízkou spotřebu 
vody, energie a čistících prostředků a na škodlivé emise

  V posledních letech bylo aktualizováno přes 70% charakteristik 
našich výrobků s ohledem na životní prostředí a naše zákazníky

  Naše technologie vyhovuje směrnicím RoHS a REACH  
a je z více než 95% recyklovatelná

 Celých 100% našich výrobků podstupuje testy kvality prováděné odborníky

Sledujte nás na

www.electroluxprofessional.com

Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. Předvídáme 
potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje o dokonalá 
řešení, inovace a služby, které usnadní zákazníkům práci a 
zvýší ziskovost s ohledem na ekologii.
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