
Akční nabídka je platná od 01/02/2021 
do 15/12/2021

 Objednávejte přes vašeho Electrolux Professional 
   partnera

 Zvýhodněné ceny na objednávky během 
   trvání akční nabídky

Pozvedněte své podnikání na další úroveň

Obchodní podmínky

Doba trvání akční nabídky

Excellence
s ohledem na životní prostředí
 Všechny naše výrobní závody mají certifikaci ISO 14001

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

 V posledních letech bylo aktualizováno 70 % charakteristik  
 našich výrobků s ohledem na životní prostředí a potřeby našich zákazníků

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

 100 % našich výrobků podstupuje test 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.

Pro více informací prosím kontaktujte: 
Email: dana.mrnakova@electroluxprofessional.com
Electrolux Professional Czech Republic s. r. o.
Budějovická 779/3b
140 00 Praha 4 

Nebo si stáhněte prospekt na: 
www.electroluxprofessional.com/cz

Kód Akční cena

922239 2 000,- Kč

Kód Akční cena

925000 1 500,- Kč

Sada 2 ks GN1/1 smažících / 
fritovacích košů

Plech s nepřilnavým 
povrchem - GN 1/1 v=20 mm

Kód Akční cena

925003 1 800,- Kč

GN1/1 oboustranný 
grilovací tál

Kód Akční cena

925001 1 700,- Kč

Plech s nepřilnavým 
povrchem - GN 1/1 v=40 mm

Kód Akční cena

925004 2 700,- Kč

GN1/1 grilovací mřížka

Kód Akční cena

922713 2 500,- Kč

Grilovací mřížkový rošt, 
GN 1/1

Kód Akční cena

922746 4 700,- Kč

Hluboký plech GN1/1 na 
tradiční statické pečení

Kód Akční cena

925005 1 800,- Kč

Plech na 8 x sázená vejce/ 
palačinky / hamburgery 

- GN 1/1

Příslušenství

PROMO AKCE 
COOK&CHILL 
2021

SkyLine konvektomaty
SkyLine šokový 
zmrazovač 
Příčný šokový 
zmrazovač 
Příslušenství
Spotřební materiál
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Váš přímý kontakt:

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

nebo si stáhněte leták na:
www.electroluxprofessional.com/cz



Objevte výhody jedinečné nabídky 
Cook&Chill  od Electrolux Professional 

SkyLine Premium

Čistící prostředky pro SkyLine konvektomaty

Konvektomat s digitálním rozhraním a snadno srozumitelným výběrem
• Vestavěný parní generátor s Lambda sondou pro kontrolu vlhkosti
• Systém rozvodu vzduchu OptiFlow zaručuje dosažení maximálního výkonu s 5 rychlostmi ventilátoru
• SkyClean: Automatický vestavěný samočistící systém s integrovaným odvápněním parního generátoru.       
5 automatických cyklů

• Režimy vaření: Programy (lze uložit 100 receptů); Manuální (cykly parní, kombinované a horký vzduch); 
EcoDelta cyklus vaření; Regenerační cyklus

• USB port ke stažení HACCP dat, programů a nastavení.
• Pokrmová sonda na snímání teploty uvnitř pokrmu
• Dveře s dvojitým sklem a LED osvětlením

6 GN 1/1 - elektrický

Kód Akční cena

217820 123 000,- Kč

Dodáváno včetně vnitřních vodících 
ližin na GN 1/1, rozteč 67 mm

Kód Akční cena

217822 147 000,- Kč

Dodáváno včetně vnitřních vodících 
ližin na GN 1/1, rozteč 67 mm 

10 GN 1/1 - elektrický

6xGN 1/1 (600 x 400 mm), rozteč 50 mm
• Zchlazovací cyklus: 12,5 kg z +90 °C na +3 
°C za méně než 90 minut

• Zmrazovací cyklus: 7 kg z +90 °C na -12 °C 
za méně než 240 minut

• Programy Soft chlazení, Hard chlazení, 
Zmrazování, Turbo chlazení

• Odhad zbývajícícho času, přizpůsobitelné 
cykly

• Vícebodová pokrmová sonda
• Udržování při teplotě +3 °C pro chlazení 
nebo -18 °C pro zmrazování

• Lze použít u elektrických SkyLine konvektomatů 6 a 10 GN 1/1. 
• Nevyžaduje žádné vnější odtahové potrubí.
• Propojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi 
oběma zařízeními.

• Automatické zvýšení otáček při otevření dveří konvektomatu. 
• Zabudovaný ventilátor se 3 automatickými rychlostmi. 
• Konstrukce filtrů snižuje riziko vzniku požáru.
• Vicestupňový filtrační systém (předfiltrování odcházející páry přes 
labyrintové filtry z nerezové oceli, kondenzační filtr a odlučovač 
kapiček, které fungují jako odlučovač páry a kapaliny).

• Ke zlepšení filtračního výkonu se doporučuje konvektomat osadit 
dvoustupňovým otevíráním dveří (extra příslušenství PNC 922265 – není 
součástí promo akce).

• Pokud je digestoř instalována nad konvektomat 6 x GN 1/1 stojící na 
otevřené podestavbě (PNC 922612 – součást promo akce), lze použít 
zvýšení podestavby (PNC 922632 – promo akce).

6xGN 1/1 (600 x 400 mm), rozteč 60 mm
S podestavbou pro instalaci do věže s akčním 
konvektomatem 6xGN 1/1 
• Zchlazovací cyklus: 30 kg z +90 °C na +3 °C za 
méně než 90 minut

• Zmrazovací cyklus: 30 kg z +90 °C na -12 °C za 
méně než 240 minut

• Programy Soft chlazení, Hard chlazení, 
Zmrazování, Turbo chalzení

• Udržování při teplotě +3 °C pro chlazení nebo 
-18 °C pro zmrazování

• Speciální programy, jako např.: Kynutí či 
odložené kynutí, Sushi, Zchlazování Sous Vide, 
Zmrzlina, Jogurt, Čokoláda

• Odhad zbývajícího času, přizpůsobitelné cykly
• 1000 volitelných programů v 16 fázích, multi-
timer/časovač, ventilátor se 7 rychlostmi

• Multifunkční dotykový displej
• USB port
• Vícebodová pokrmová sonda 

6 GN 1/1 - elektrický

SkyLine 6GN1/1 zmrazovač, 
s podestavbou pro 

instalaci do věže s akčním 
konvektomatem 6xGN1/1

Kondenzační digestor pro 
konvektomaty 6xGN1/1 

nebo 10xGN1/1 

Kód Akční cena

727901 71 000,- Kč

Dodáváno včetně vnitřních vodících ližin 
na GN 1/1 (600x400 mm), rozteč 50 mm

Kód Akční cena

727729 189 000,- Kč

Kód Akční cena

922723 65 000,- Kč

Kód Akční cena

922657 15 900,- Kč

Kód Akční cena

922348 1 400,- Kč

Sada k instalaci do věže 
pro konvektomat 6xGN1/1 

na příčný zchlazovač/
zmrazovač 5xGN1/

Víceúčelový hák

Kód Akční cena

922171 3 300,- Kč

Sprcha pro boční montáž

Kód Akční cena

922338 2 900,- Kč

Vložka pro uzení Volcano 
smoker

Kód Akční cena

922612 12 300,- Kč

Otevřená podestavba pro 
konvektovaty 6&10 GN1/1 

Kód Akční cena

922632 7 700,- Kč

Zvýšení podestavby pro 
instalaci konvektomatu 

6xGN1/1 stojící na podestavbě 
922612 s digestoří 922723

Kód Akční cena

922086 600,- Kč

Rošt na 4 kuřata (1.2kg) - 
GN 1/2

Kód Akční cena

922362 1 800,- Kč

Kód Akční cena

922062 500,- Kč

Rošt na 8 kachen (1.8kg) - 
GN 1/1

AISI 304 nerezový rošt pro 
konvektomaty - GN 1/1 

Zchlazovač & zmrazovač Příslušenství

Vysoce výkonný konvektomat pro náročné kuchyňské provozy. 
Digitální panel a Lambda sonda umožňují přesné měření a kontrolu v reálném čase.

Příčný zchlazovač/zmrazovač, 
kapacita 12,5/7kg, R452A

Změňte způsob své práce pomocí 
integrovaných řešení “vše v jednom” 
od Electrolux Professional.

Konvektomat s digitálním rozhraním a snadno srozumitelným výběrem
• Nástřikový vývin páry pro přidávání a udržení vlhkosti bez bojleru
• Systém rozvodu vzduchu OptiFlow zaručuje maximální výkon s 5 rychlostmi ventilátoru
• SkyClean: Automatický a vestavěný samočistící systém s integrovaným odstraňováním vodního kamene.
• 5 automatických cyklů
• Varné režimy: Programování (lze uložit až 100 receptů); Manuální; EcoDelta cyklus vaření
• USB port ke stažení HACCP dat, programů a nastavení
• Pokrmová sonda na snímání teploty uvnitř pokrmu
• Dveře s dvojitým sklem a LED osvětlením

* Pro další nabídky se obraťte na autorizovaného partnera Electrolux Professional

6 GN 1/1 - elektrický

Kód Akční cena

217920 103 000,- Kč

Dodáváno včetně vnitřních vodících
ližin na GN 1/1, rozteč 67 mm 

Kód Akční cena

217922 134 000,- Kč

Dodáváno včetně vnitřních vodících
ližin na GN 1/1, rozteč 67 mm 

10 GN 1/1 - elektrický

SkyLine Pro

Robustní a flexibilní partner pro vaši kuchyni s digitálním ovládacím panelem 
se snadnou obsluhou.

Popis Kód Množství v balení Startovací balení

C23 Práškový mycí 
detergent 0S2392 100 ks Zdarma ke každému 

konvektomatu

C25 Oplachové a 
odvápňovací tablety 0S2394 50 ks Zdarma ke každému 

konvektomatu

Human-
Centered
Design

Sky
CleanOptiFlow

Human-
Centered
Design

Lambda
sensor

Sky
CleanOptiFlow


