Vaatwas

Simpelweg
schone vaat.
green&clean Single & Dual Rinse
Korventransport vaatwassers
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U
vertelt...
De ideale korventransportvaatwasser
moet eenvoudig te installeren en
gebruiksvriendelijk zijn.
Betrouwbaarheid is een must,
optimaliseren van de workflow
essentieel. Storingen en uitval bij
complex dagelijkse werk is frustrerend
en kostbaar.

...wij luisteren
We hebben een soepele en solide, betrouwbare oplossing ontworpen met
toegang tot realtime gegevens om u te helpen uw afwasruimte te organiseren en
te optimaliseren. U verhoogt uw winst door lagere bedrijfskosten en vereenvoudigt
de dagelijkse werkzaamheden. Geen uitval meer dankzij de unieke automatische
back-upmodus waardoor de machine gewoon kan blijven afwassen. Ontdek de
nieuwe Electrolux Professional green&clean Korventransport Vaatwassers.
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Ecologisch

Zuiver

Lage
bedrijfskosten

Heldere
wasresultaten

Veilig

Eenvoudig

Gegarandeerde
hygiëne

Gebruik en
onderhoud
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Compact en
doeltreffend
De nieuwe Electrolux Professional
green&clean Single Rinse Korventransport
Vaatwasser biedt uitmunde prestaties, is
economisch en gebruiksvriendelijkheid.

Slechts 1,5 liter/korf
op 1m20
Dat is alles wat nodig is om een hele korf
met vuile vaat schoon te maken en te
ontsmetten. Bespaar € 3.530 * per jaar
door superieure prestaties gecombineerd
met minder verbruik van water, energie en
chemicaliën.
Energiebesparing tot 7kWh met de Energy
Saving Device (ESD).

Gegarandeerde hygiëne
Bereik perfecte hygiëne dankzij een
constante spoeltemperatuur van 84 °C,
onafhankelijk van het type watertoevoer.

* Kostenbesparingen berekend door het Electrolux Professional Lab, geaccrediteerd door
UL en Intertek. Vergelijking gemaakt tussen de green&clean single rack vaatwasser en een
gelijkaardige conventionele machine die 330 liter / uur per spoelbeurt verbruikt bij een
watertoevoer van 10 ° C, voor een restaurant met 200 maaltijden / piekuren gedurende 360
dagen.
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green&clean Single Rinse

100

OnE. Uw digitale partner
De OnE App, het nieuwe geavanceerde webplatform
van Electrolux Professional, volgt 24/7 het volledige
afwasproces. De app helpt u ook bij het optimaliseren
van uw workflow en afwasruimte. Dankzij de diagnosefunctie op afstand vermindert u overlast bij onverwachte
storingen.

korven/u

Eenvoudig te gebruiken
De touchscreen-interface van
green&clean praat tegen u in
maar liefst 24 talen. Eenvoudig
te begrijpen technische
informatie en stap-voor-stap
probleemoplossing voor snelle
reparaties.

Makkelijk te installeren
Versnel de installatie dankzij
makkelijk toegankelijke externe
aansluitingen (water, stroom
en chemicaliën), getest en
goedgekeurd door Electrolux
Professional Authorized Service
Partners .

Kristalheldere
afwasresultaten
Gegarandeerd zuivere vaat,
zelfs bij lage waterdruk. Het
water bereikt de kleinse hoekjes
van de korf dankzij een krachtige
afwas- en spoelfunctie.

Slechts 10 minuten voor
het dagelijks onderhoud van uw
green&clean Single Rinse Rack
Korventransport Vaatwasser. Scan
om de video te bekijken (EN).
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Gebruiksgemak
is alles
De nieuwe green&clean Dual Rinse
Korventransport Vaatwassers bieden
een van de laagste lopende kosten in hun
categorie en keer op keer consistente
resultaten. Het perfecte voorbeeld van
duurzaamheid, betrouwbaarheid en
gebruiksgemak.
Hoog gebruik, laag verbruik
Verbruikt slechts 0,9 - 1,2 l water / korf.
Bespaar € 2.900 ** per jaar *.
De innovatieve spoelcyclusvan
green&clean gebruikt minder water,
elektriciteit, afwasmiddel en glansmiddel.
Energy
Saving
Device

ZeroLime
Device

Bespaar tot 7kWh aan energie en
garandeer een optimale werkomgeving
met het Energy Saving Device (ESD) *.

green&clean Dual Rinse

150 tot 250

OnE. Uw digitale partner

korven/u

De OnE App, het nieuwe geavanceerde webplatform
van Electrolux Professional, volgt 24/7 het volledige
afwasproces. De app helpt u ook bij het optimaliseren
van uw workflow en afwasruimte. Dankzij de diagnosefunctie op afstand vermindert u overlast bij onverwachte
storingen

Eenvoudig te gebruiken
De touchscreen-interface van
green&clean praat tegen u in
maar liefst 24 talen. Eenvoudig
te begrijpen technische
informatie en stap-voor-stap
probleemoplossing voor snelle
reparaties.

Makkelijk te installeren
Versnel de installatie dankzij
makkelijk toegankelijke externe
aansluitingen (water, stroom
en chemicaliën), getest en
goedgekeurd door Electrolux
Professional Authorized Service
Partners.

Non-Stop

Blijf afwassen,
zonder uitval
Blijf afwassen, ook als er iets
mis gaat. Geen uitval meer of
handmatig afwassen tot de
monteur arriveert, dankzij de
non-stop automatische backupmodus.

Constante prestaties en maximale
efficiëntie met het automatische ZeroLime *
ontkalksysteem

Kristalheldere
afwasresultaten

Gegarandeerde hygiëne

Keer op keer schitterende
afwasresultaten en perfect
schone borden dankzij het
geavanceerde ClearBluefiltersysteem * dat het water
langer schoner houdt.

Bereik perfecte hygiëne met een constante
spoeltemperatuur van 85 °C, onafhankelijk van
het type watertoevoer.

** Kostenbesparingen berekend door het Electrolux Professional Lab, geaccrediteerd door UL en Intertek. Vergelijking
gemaakt tussen de green&clean single rack vaatwasser en een gelijkaardige conventionele machine die 240 liter / uur
per spoelbeurt verbruikt bij een watertoevoer van 10 ° C, voor een restaurant met 500 maaltijden / piekuren gedurende
360 dagen.
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green&clean Dual Rinse

Duurzaam en
milieuvriendelijk

Bespaar energie,
tijd en geld

Bij het afwegen van een investering, zijn de voorafgaande kosten slechts het
topje van de ijsberg. Bedrijfskosten stapelen zich jaar na jaar op en vormen de
grootste uitgave. Met de green&clean Dual Rinse Korventransport Vaatwasser
bereikt u:

De green&clean Dual Rinse Rack Type Korventransport
Vaatwasser garandeert een laag energieverbuik, lage
lopende kosten en consistente resultaten.

-22%

+27%*

energieverbruik

winst

Bespaar 1070 €/jaar aan energiekosten.
Vergeet handmatig ontkalken. Dankzij
het ZeroLime ontkalksysteem,
stapelt kalk zich niet langer op. De
verwarmingselementen blijven optimaal
functioneren op lange termijn.

Verbruik slechts 0,9 - 1,2 liter water / korf bij
een compact formaat en bespaar € 2.900 *
per jaar *.
Het innovatieve spoelcircuit van green &
clean Dual Rinse gebruikt minder water,
minder elektriciteit, minder afwasmiddel en
minder glansmiddel.

ZeroLime
Device

22%

minder
energie*

30%

minder
water*

32%

Energy
Saving
Device

minder
detergent en
spoelmiddel*

Beter voor u,
en voor het milieu
Hou de werkomgeving koel en uw werknemers tevreden met het Energy Saving
Device van de green&clean Dual Rinse Korventansport Vaatwasser.
U bespaart tot 7kWh.

* Kostenbesparingen berekend door het Electrolux Professional Lab, geaccrediteerd door UL en Intertek. Vergelijking gemaakt tussen een green&clean double rinse
vaatwasser en een gelijkwaardige conventionele machine die 240 liter / uur gebruikt voor spoelen bij watertoevoer aan 10 ° C, voor een restaurant dat 500 maaltijden /
piekuur serveert gedurende een periode van 360 dagen
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Kristalheldere
afwasresultaten

Veiligheid en
gemoedsrust

Schitterend schone vaat, couverts, dienbladen en gastronorm containers.
Het green&clean ClearBlue Filter Systeem* houdt voedselresten uit het water.

Geen zorgen meer, de hygiëne is altijd onder controle dankzij de constante
spoeltemperatuur van 85 ° C.

ClearBlue
Filtering
System

Uitstekende afwasresultaten
Een vlekkeloze vaat en geen verloren tijd
om water te vervangen.
Het ClearBlue* Filtersysteem verwijdert
alle voedselresten uit het water. Het
detergent kan beter zijn werk doen en
verzekert uitstekende resultaten. Dankzij
de gekantelde tank, worden voedselresten
opgevangen, verschillende malen gefilterd
en uiteindelijk afgevoerd.

Steeds zuiver water
Het afwaswater blijft automatisch schoon
zonder tussenkomst van uw personeel
dankzij de dump&fill* wastank. Ongeveer
20% van het water wordt automatisch
afgevoerd en bijgevuld: elke 150 korven
voor de wastank en elke 50 korven voor
de voorspoeltank

95%

voedselresten
wegfilteren betekent
schitterende
resultaten, minder
onderhoud en
minder uitval*.

Wash-Safe
Control

Perfecte
hygiëne
Ontsmetting en spoelkwaliteit zijn
gegarandeerd met de Wash-Safe
Control * van green&clean.
De machine handhaaft een constante
naspoeltemperatuur van 85 ° C
dankzij een hydraulische systeem
met standaard luchttoevoer en 3
spoelpompen.

* Dual Rinse modellen

De nieuwe green&clean Dual Rinse Vaatwasser is conform de
Duitse DIN 10510 norm voor Voedselhygiëne - Professioneel
afwassen met multitank-transportvaatwassers Hygiënevereisten, een proceduretestnorm voor hygiëneeisen van multitankvaatwassers..
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constante spoeltemperatuur
voor een perfecte hygiëne.

*on selected Dual Rinse models

Veiligheid gegarandeerd:
DIN 10510 conform

Kristalheldere afwasresultaten dankzij de
brede wasarmen die continu water onder
hoge druk sproeien in alle hoeken van de
machine. Steeds weer een schitterende
vaat.

85° C

Vlotte automatische doorloop door
een optimale afstand tussen gordijn en
spoelarm.
De gordijnen blokkeren de bovenste arm
niet en het spoelwater kan de volledige
korf bereiken.

Uitstekende hygiëne gegarandeerd
dankzij een hoge druk-spoelcyclus.
Het instelbare drukventiel reguleert de
waterdruk: een juiste spoeldruk is dé garantie
voor een schone vaat.

* Enkel Dual Rinse modellen

11

Eenvoudige
bediening

Non-Stop

Het green&clean touchscreen maakt uw dagelijkse taken gemakkelijker.
Gemakkelijke bediening, installatie en probleemoplossing.

Een touchscreen dat
uw taal spreekt.

green&clean vaatwassers bedienen kan niet
eenvoudiger. Via afbeeldingen doorloopt de
gebruiker de verschillende stappen en opties.
Verschillende gebruikers. Andere informatie.

24

Tot
talen via een
eenvoudig
touchscreen.

Geen uitval meer
met de automatische
back-up modus*

Blijf afwassen, ook als er iets mis
gaat. Geen uitval meer of met de
hand afwassen tot de monteur
arriveert.
green&clean Vaatwassers kiezen
automatisch een andere modus, om
fouten te omzeilen en door te gaan
met afwassen.
Ingebouwde sensoren identificeren
snel eventuele problemen en
activeren een back-upmodus door
bv. de temperatuur te veranderen.

1. Een waarschuwingsbericht

verschijnt. Druk op DOORGAAN
om de back-up modus te
activeren.

2. Uw green&clean Vaatwasser
schakelt over naar een back-up
modus zodat u verder kunt afwassen.
Het waarschuwingsteken
herinnert u eraan service te bellen
voor controle.

* Dual Rinse modellen

Voor de operator
Eenvoudige animaties met weinig
tekst om verkeerde interpretaties uit
te sluiten.

Dual Rinse bedieningspaneel

Snelle reparatie
via stapsgewijze
probleemoplossing
De machine geeft de verschillende stappen
aan om het probleem op te lossen. Serviceinterventie is enkel nodig wanneer strikt
noodzakelijk.

Waarschuwing voor koud water

Voor intern onderhoud
Toegankelijke, eenvoudig te begrijpen
technische informatie, beveiligd met een
niveau 1-wachtwoord.

Eenvoudig onderhoud, zonder de
machine te moeten verplaatsen.

Voorkom uitval

Het frontpaneel geeft toegang tot alle componenten.
Voor een snelle controle en reparatie.

De machine waarschuwt service automatisch
voor preventieve controle.

Voor Electrolux Professional
Authorized Service Partners
Snelle probleemoplossing via een
overzichtelijk menu met technische
informatie, beveiligd met een
niveau 2-wachtwoord.
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Meer dan een
vaatwasser
Green&clean is zo veel meer dan een vaatwasser: installatie, personalisatie en
upgrades naar wens, accessoires en dienst na verkoop.

Gemakkelijk te
installeren
Onnodig panelen te openen of gaten te
boren

Ontdek alle
mogelijkheden
op de volgende
pagina's

Externe aansluitingen voor een snelle
en veilige installatie met plug & play
configuratie.

Customer
Care service
water treatment
Wateraansluiting

dedicated accessories

handling system

green&clean Rack Type
Alle electriciteitsaansluitingen op
één plaats
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Aansluitingen voor chemicaliën
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Op maat
gemaakt

green&clean
Korventransport
Vaatwassers
groeien mee met
uw bedrijf

De juiste green&clean
Vaatwasser samenstellen is
uiterst eenvoudig: dankzij het
modulair systeem, past u uw
vaatwasser aan aan uw noden.
De vaatwasser die groeit met
uw bedrijf.

Begin met de basismodules
voor afwassen en drogen
en kies extra opties voor
of na installatie van de
machine.

Opteer voor opties en extra's en installeer ze ter plaatse wanneer u maar wilt,
zelfs als het apparaat al in werking is.
green&clean Vaatwassers groeien mee met uw bedrijf .

Kies de beste combinatie voor uw gebruik.

100
korven/u
Wast 300 complete
maaltijdsets af in 2 uur.

150
korven/u

Wassen + spoelen

Single Rinse*

Kies de juiste droogmodule:

Standaard
vermogen

Minimum
vermogen

25,2 kW

13,2 kW

Dual Rinse*

22 kW

12 kW

250
korven/u
Verhoog efficiëntie
en snelheid met de
voorspoel-module.
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Medium
droger

Gemiddelde capaciteit.
Aanbevolen voor borden, rechte
lijnopstellingen. Verkrijgbaar
met* of zonder deur.

droogmodule
1120 mm

Verminder
arbeidskosten door
extra af te spoelen.

Geen extra
ruimte nodig

560 mm

Wast 500 complete
maaltijdsets af in 2 uur.

200
korven/u

Extra drogen niet nodig. De
natuurlijke verdamping van de
hete vaat volstaat.

droogmodule

1120 mm

Wassen + spoelen

Zonder

Spoelen + Wassen + Spoelen

Dual Rinse*

22,3 kW

12,3 kW

Hoekdroger

Gemiddelde capaciteit.
Aanbevolen voor borden.
Bespaar ruimte door de
verwisselbare uitgang (voor of
achter).

872 mm

droogmodule

Grote
droger*

1680 mm

Spoelen + Wassen + Spoelen

Dual Rinse*

28,5 kW

Gemiddelde capaciteit.
Aanbevolen voor glazen.

18,5 kW
850 mm

2010 mm

* met warmwateraansluiting.
Voor koud water, kies een model met een Energy Saving Device

* voor Dual Rinse modellen
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Met oog
voor detail

De juiste oplossing
1

2

3

4

Wat wilt u
afwassen?

Waterhardheid
(°F)*

Aanbevolen
waterbehandeling

Waterhardheid
na behandeling
(°F)*

Het gamma Electrolux Professional Chemicaliën is het resultaat van
uitgebreide testen in de Electrolux Professional labo's.

Zacht
0÷7

Automatische
waterontharder

Automatische waterontharder
met omgekeerde osmose

Transformeert calcium en
magnesiumionen in nietuithardende natriumionen
/ oplosbare zouten. Met
glansspoelmiddel en
afwasmiddel worden goede
wasresultaten bereikt bij een
laag verbruik.

De vaat komt sprankelend schoon uit de
machine zonder afdrogen. Alle sporen van
mineralen en bepaalde bacterieën worden
uit het water gefilterd.

Zacht
0÷7

Medium Zacht
7 ÷ 15
Glazen en
kristal

Geen

Medium Zacht
7 ÷ 15

C11

code 0S2092

C12

Detergent
voor Vaatwassers

Glansspoelmiddel
voor vaatwassers

Voor alle watertypes,
aanbevolen voor glas, kristal,
keramiek, porselein, kunststof
en roestvrij staal.

Geen watervlekken op de
glazen, zonder handmatig
afdrogen. Voor alle soorten
waterhardheid. Aanbevolen
voor glas, kristal, aardewerk
en porselein.

code 0S2094

Zacht
0÷7

Zacht en medium water
C14

Eco Detergent
voor Vaatwassers

code 0S2093
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Waterontharder

Geen

Medium
tot Hard
7 ÷ 25

Zacht
0÷7

Medium
tot Hard
7 ÷ 25

Zacht
0÷7

Medium Hard
Waterontharder
15 ÷ 25

Zacht
0÷7

Glansspoelmiddel
Plus voor Vaatwassers
code 0S2095

Voor alle soorten
waterhardheid. Aanbevolen
voor glas, kristal, aardewerk
en porselein.

Geen

Medium Zacht
7 ÷ 15
RVS
potten en
pannen

C12 GlansC11 Detergent
spoelmiddel voor
voor Vaatwassers
Vaatwassers

C14 GlansC13 Eco Detergent spoelmiddel Plus
voor Vaatwassers voor Vaatwassers

C12 GlansC11 Detergent
spoelmiddel voor
voor Vaatwassers Vaatwassers

C13 Eco Detergent
voor Vaatwassers

C14 Glansspoelmiddel Plus
voor Vaatwassers

Medium Zacht
7 ÷ 15
Medium
tot Hard
7 ÷ 25

Hard / Zeer
Hard 25 ÷ 45

C13

Milieuvriendelijk detergent.
Geconcentreerde formule
zonder EDTA, NTA en
polyfosfaten.

Medium Zacht
15 ÷ 25
Hard /
Zeer Hard
25 ÷ 45

Borden
en
bestek

C14 GlansC13 Eco Detergent
spoelmiddel Plus
voor Vaatwassers
voor Vaatwassers

Gebruik voor standaardglazen

Medium Hard waterontharder en voor kristallen
waterontharder plus omgekeerde osmose
15 ÷ 25
Hard /
Zeer Hard
25 ÷ 45

Kopjes
en mugs

Detergent

Geen

Zacht
0÷7

Medium en hard water
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Medium Hard
15 ÷ 25
Hard / Zeer
Hard 25 ÷ 45

Waterontharder

Zacht
0÷7

Medium
tot Hard
7 ÷ 25

* Waterhardheid te meten met 0W7PJK-teststrips of 0S1701, door ervaren technici

C11 Detergent voor C12 Spoelmiddel
Vaatwassers
voor Vaatwassers

C13 Eco Detergent C14 Glans
voor Vaatwassers spoelmiddel Plus
voor vaatwassers

C12 GlansC11 Detergent
spoelmiddel voor
voor Vaatwassers
Vaatwassers
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OnE,
geavanceerd
web platform

Digitaal
platform
Geconnecteerde
green&clean
Single & Dual Rinse
Korventransport
Vaatwasser

OnE is het nieuwe geavanceerde webplatform
van Electrolux Professional. Gebruik OnE en haal
topprestaties uit uw Electrolux Professionaloplossingen, maximaliseer uw inkomsten en
verhoog uw rendement.

24/7
controle
Controleer waar en wanneer u wilt de status
van uw green&clean vaatwasser: afwassen,
spoelen, droogtemperatuur en snelheid van
gebruik.
Slim gebruik. Gebruik de OnE-app om te weten
of je green&clean vaatwasser aanstaat en
over/onderbeladen is, zodat u uw proces kunt
optimaliseren.

voordelen

Vergroot
uw winst

Verhoog
beschikbaarheid

Optimaliseer
uw processen

De Electrolux Professional OnE App helpt het
verbruik tot een minimum te herleiden en uw
efficiëntie te verhogen.

Diagnose op afstand vanuit elke locatie:
krijg productcode, serienummer en eventuele
foutcodes om de nauwkeurigheid te vergroten.
OnE App helpt om maximale beschikbaarheid
te garanderen terwijl uitval door onverwachte
storingen wordt verminderd.
Voor nog meer voordelen en gemoedsrust kunt
u een Essentia onderhoudscontract afsluiten

De OnE App helpt u uw productie beter te
organiseren.

Slimme upgrade van uw machine. Controleer
de productiviteit en bepaal of u vooraf moet
spoelen of een extra droogmodule nodig hebt
om het proces te optimaliseren. Uw green&clean
vaatwasser groeit mee met uw bedrijf.
Slimme configuratie. Verzamel de juiste
informatie om u te begeleiden bij uw volgende
aankoop van een vaatwasser.

De OnE App monitort
uw gebruik en
bepaalt de optimale
configuratie van uw
afwasruimte.
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Servicedienst

Monitor de status van al uw green&clean
Vaatwassers, zelfs op meedere locaties, via een
overzichtstabel. Houd de werkingsduur bij, alsook
de wachttijd van de operator en de totale werktijd
(per uur, dag, maand of jaar).
U kunt de organisatie van uw personeel beter
plannen en werktijd optimaliseren.

Organiseer uw
personeel en win tijd.
De OnE App helpt bij
het optimaliseren van
uw workflow.
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De green&clean familie
green&clean Vaatwassers: milieuvriendelijk, schoon, veilig en gemakkelijk.

40

80

korven/uur

100 tot 250

korven/uur

150 tot 300

korven/uur

Essentia
Ons team staat voor u
klaar. Altijd, overal

korven/uur

Essentia staat voor een buitengewone Customer Care dienst, een service op maat die u
een concurrentieel voordeel bezorgt. Essentia biedt u de ondersteuning die u nodig heeft
en verzekert de vlotte werking van uw bedrijf dankzij een betrouwbaar servicenetwerk,
een reeks op maat gemaakte exclusieve diensten en een vernieuwende technologie.
U krijgt toegang to meer dan 2.200 Authorized Service Partners, 10.000 servicemonteurs
in meer dan 149 landen en 170.000 onderdelen.
green&clean
Glazenwasser

green&clean Doorschuif
Vaatwasser

Ontwerp uw
volledige
afwasruimte

green&clean Single & Dual
Rinse Korventransport
Vaatwasser

18 spoeltafels
Beschikbaar in alle
lengtes tot 1,6m.

green&clean Multi Rinse
Korventransport Vaatwasser

12 transport

3 laadtafels

Beschikbaar in alle
lengtes tot 2,6m.

Beschikbaar in alle
lengtes tot 1,6m.

tafels

Een wereldwijd
servicenetwerk

Betrouwbare
onderhoudscontracten

U kunt rekenen op een uniek, uiterst beschikbaar
servicenetwerk om uw werk te vereenvoudigen.

We bieden een uitgebreid gamma aan service-diensten.
Stel een op maat gemaakt onderhoudscontract samen
dat het best bij de wensen van uw bedrijf past.

Verhoog de prestaties
van uw apparatuur
Een correct onderhoud volgens de Electrolux
Professional Handleidingen is essentieel om
onverwachte problemen te voorkomen. Electrolux
Professional Customer Care biedt een aantal op
maat gemaakte servicepakketten.
Neem voor meer informatie contact op met uw
erkende Electrolux Professional Authorized Partner.

44 sorteer22

6 draai-

tafels

bochten

Voor het manueel of
automatisch sorteren van
6 korven (max.).

Beschikbaar in
90° en 180°.
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volledige
transportbanden
Gebruik tegelijkertijd
dienbladen en korven (enkel
voor Dual Rinse modellen).
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Excellence
central
to everything
we do.
Excellentie is
staat
centraal
in alles wat
we ondernemen.
By
needs,
weklanten,
strive fordoor te voorzien in hun behoeften,
Weanticipating
bevorderenour
de customers’
prestaties van
onze
Excellence
with
ournaar
people,
innovations, bij
solutions
and services.
maar streven
ook
uitmuntendheid
ons personeel,
onze innovaties,
To
be the OnE
our customers’ work-life easier,
oplossingen
enmaking
diensten.
more
profitable
– andelke
truly
sustainable
everywinstgevender
day.
We maken
uw werk
dag
eenvoudiger,
en duurzamer.

Volg ons op
www.electroluxprofessional.com

Excellentie
met respect voor het milieu
Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
 nze oplossingen zijn ontworpen voor een laag gebruik van water, energie,
O
detergent en lage schadelijke emissies
 eer dan 70% van onze producten zijn aangepast volgens de specifieke milieu-eisen
M
van onze klanten
 nze technologie is conform aan de RoHS en REACH richtlijnen en voor meer
O
dan 95% recycleerbaar
Onze productkwaliteit is 100% getest door experts.

Het bedrijf behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De foto's zijn niet contractueel bindend.

Nederland: +31 (0)20 721 96 10
België: +32 (0)2 620 09 20

