Flexy Line Drop-in Funktioner

Serveringslösningar

Flexibla serveringslösningar

Varma funktioner
Spara på energi och pengar, men inte flexibilitet. Electrolux Professional
drop-in enheter passar all servering av varm mat. 82% lägre uppvärmning*
* endast 16 minuters uppvärmning med Electrolux Professional torrvärmerier ( jämfört med 90,5 minuter med Electrolux Professional vattenbadsvärmeri)

Torrvärmeri med
fläktar:
Hållbara &
kosteffektiva
Inget vatten

Snabb uppvärmning

Värmeri som du aldrig sett det förr.
Luft-drivet värmeri innebär att du slipper vatten!
På så sätt minskar du kostnader för drift och
installation samtidigt som underhållet blir enklare.

Minska energiförbrukningen samtidigt som du kortar
ner uppvärmningstiden.
På bara 16 minuter är ditt torrvärmeri redo!

Upp till

90% energi

besparingar under uppvärmningen
Upp till

35% energi

Spara

besparingar under

Pengar

drift!
Electrolux Professional torrrvärmerier förbrukar dagligen mindre
energi än Electrolux Professional vattenbadsvärmeri.
*Beräkning baserad på driftskostnader, enligt Afnor
test procedur. Data tillgänglig i April 2020.

Olika alternativ finns tillgängliga. Drop-in funktioner kan säljas separat.

VARMA FUNKTIONER
Torrvärmeri med fläktar
Vattenbadsvärmeri, helbrunn
Vattenbadsvärmeri, sep. brunnar
Värmehäll med härdat glas

1GN

2GN

3GN

4GN

5GN

6GN

Kalla funktioner
Håll din färska mat helt kall med ett brett utbud av kalla funktioner
- från sallader och ostar till kallskuret och frukt.

Kylmontrar,
lutande hyllor
för optimal uppvisning
Exponera din mat på ett attraktivt sätt med Electrolux Professional
kylmonter. Dubbelglas på alla sidor och perfekt upplysta hyllor.
Hyllorna kan justeras för att ligga plant eller lutande vilket är unikt inom
branschen.
Bred nedre hylla för maximal displaykapacitet. Monterns kundsida finns
i 3 olika alternativ: helt öppen, helt stängd eller med luckor.

Kylbrunnar med funktioner
för konstant & jämn
temperatur

KALLA FUNKTIONER
Statisk kylbrunn
Statisk kylbrunn med fläkt
Kylbrunn med fläkt
Kylbrunn med fläkt, 2 nivåer
Rostfri kylplatta
Kylmonter
Kylmonter, Compact
Kylplatta quartz

1GN

2GN

3GN

4GN

5GN

6GN

Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
 lla våra lösningar är utformade för låg
A
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga
utsläpp
 nder de senaste åren har över 70 % av våra
U
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders
miljöbehov i åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och
V
är över 95 % återvinningsbar
 åra produkter är 100 % kvalitetstestade av
V
experter

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

www.electroluxprofessional.com

