
Kontaktujte nás nebo našeho obchodního partnera 
pro další informace:
Tel. +420 724 019 747
Email: dana.mrnakova@electroluxprofessional.com
Electrolux Professional Czech Republic s.r.o
Budějovická 5, 140 00 Praha 4

Kontaktujte nás nebo našeho 
obchodního partnera pro další 
informace:

Vyberte vhodné řešení, 
které vám nabídne nejvíce 
pro vaše podnikání.

Podmínky akční nabídky

S námi 
posunete
vaše podnikání 
na další úroveň

 h Uvedené ceny myček jsou včetně příslušenství 
v ceně; doplňky a extra příslušenství se 
objednávají zvlášť. V nabídce uvedené ceny 
se rozumí bez DPH, včetně dopravy na adresu 
nejbližšího prodejce Electrolux Professional. 
Cena nezahrnuje montáž a uvedení do provozu. 
Podmínkou záruky je instalace odborným 
servisem.  

 h Zvýhodněné ceny na objednávky během trvání 
akční nabídky.

Sledujte nás na:

Akční nabídka je platná od 1. března  
do 15. prosince 2021

Trvání akce

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.

Mytí nádobí 
řešené 
profesionálním 
způsobem 
podpoří 
vase ziskové 
podnikání  
2021
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Vyberte myčku, která vám 
nejlépe vyhovuje!

Průchozí myčka nádobí
> kapacita až 80 košů/hod.
> spotřeba vody pouhé 2 l na cyklus
> automatický samočistící cyklus
> jednoplášťový manuální poklop
> atmosférický bojler s oplachovým
 čerpadlem
> zabudovaný dávkovač 
 oplachového prostředku 
> 9,9kW, 400V/3N/50

Podpultová myčka nádobí
> kapacita 540 talířů/hod.
 (30 košů 500x500 mm)
> jednoplášťová konstrukce 
 s dvouplášťovými dveřmi
> výkonný tlakový bojler (4,5 kW)
> odpadní čerpadlo
> 120/180 vteřin mycí programy
> Soft start
> automatický samočistící cyklus
> 5,35kW, 400V/3N/50

rozměry (ŠxHxV):
746 x 755 x 1549 mm

rozměry (ŠxHxV):
600x648x820 mm

Obj. kód: 505089
AKČNÍ CENA:  Kč 65 900,-

Obj. kód: 400258
AKČNÍ CENA: Kč 35 900,-

Myčka skla – dvouplášťová
> kapacita 30 košů/hod.  
 (400x400 mm)
> 1 mycí program
> odpadní čerpadlo
> zabudovaný dávkovač mycího 
 a oplachového prostředku
> 3,3 kW, 230V/1N/50

Myčka skla – jednoplášťová
> 30 košů/hod. (400x400 mm)
> dvouplášťové vyvážené dveře
> 1 mycí program
> odpadní čepadlo
> zabudovaný dávkovač mycího  
 a oplachového prostředku
> 2,7kW, 230V/1N/50

rozměry (ŠxHxV):
460 x 565 x 715 mm

rozměry (ŠxHxV):
455x550x700mm 

Obj. kód: 402202
AKČNÍ CENA: Kč 33 800,-

Obj. kód: 402290
AKČNÍ CENA: Kč 27 500,-


