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Úspora peněz
Omezení plýtvání potravinami
ecostore Chladicí skříně



Ušetřete 
za energie
Electrolux Professional ecostore chladicí skříň je dokonalým řešením pro 
úsporu peněz a snížení plýtvání potravinami díky energetické účinnosti třídy 
B a klimatické třídě 5. Objevte všechny jedinečné vlastnosti ecostore skříní!

*kalkulováno pro chladicí skříň o objemu 503 l s plnými dveřmi

Energetická účinnost třídy 
B představuje skutečný 
rozdíl k vašemu účtu za 
energie 

Víte, kolik můžete ušetřit 
výměnou staré chladničky 
třídy G za chladicí skříň 
Electrolux Professional 
ecostore třídy B? 

-78% spotřeba 
energie = menší 
náklady na energii*

Správné skladování 
snižuje plýtvání 
potravinami.
Klimatická třída 5 znamená 
optimální ochranu a vynikající 
účinnost i v nejvytíženějších 
kuchyních při teplotě 40 °C. 
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R29
Přírodní plyny – zodpovědná 
alternativa

Přírodní chladicí plyn R290 (uhlovodík)  
je energeticky účinnější než jiná chladiva  
a snižuje spotřebu energie přibližně  
o 12 % - čímž redukuje vliv na globální 
oteplování. R290 je méně korozivní 
chladicí plyn, který prodlužuje životnost 
kompresoru a snižuje náklady na údržbu.

“CO2 je přírodní chladivo bezpečné pro 
životní prostředí.
Je nehořlavý, netoxický a o 20 % energeticky 
účinnější.** CO2 je šetrný k životnímu prostředí, 
nemá potenciál poškozování ozónové vrstvy 
a jeho potenciál globálního oteplování je 1.”

** porovnání založené na chladicím okruhu využívajícím HFC 
R404A, patřící k nejlepším chladivům používaných v chlazení.  
K dispozici u vybraných modelů s externí jednotkou.

Bezkonkurenční kapacita

Chladicí skříně Electrolux Professional 
ecostore poskytují díky svému designu 
v průměru o 50 litrů více použitelného 
prostoru ve srovnání s ekvivalentními 
skříněmi na trhu.

+50 
litrů

Výkon  
& hygiena

Snadné ovládání  
& nepřetržitý provoz

Hygienu a čistitelnost zaručují vnitřní, 
plně odnímatelné součásti a nový 
design ovládacího panelu bez tlačítek, 
takže se nikde nehromadí nečistoty.

Připojení pro neustálé sledování 
dat HACCP a provozuschopnost 
prostřednictvím APP zaručuje snadné 
ovládání (viditelnější ikony a větší číslice). 



Dokonalost
s ohledem na životní prostředí
 Všechny naše závody mají osvědčení ISO 14001

  Všechna naše řešení jsou navržena pro nízkou spotřebu vody,  
energie, čistících prostředků a co nejnižší škodlivé emise

  Za poslední roky jsme zmodernizovali 70 % vlastností našich výrobků s ohledem 
na potřeby našich zákazníků v souvislosti s ochranou životního prostředí

  Naše technologie splňuje požadavky RoHS a REACH a jsou 
recyklovatelné z více než 95 %

  Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality  
odbornými techniky

Sledujte nás na

www.electroluxprofessional.com/cz

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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