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KONVEKTOMATY & ZCHLAZOVAČE

Máte málo místa?
Žádný problém.  

Electrolux Professional
má pro vás řešení,
které předčí Vaše
očekávání. 

Sledujte nás na

 h profesionální řešení

 h kompaktní rozměry

 h snadné a intuitivní ovládání

 h nízké provozní náklady

Kontaktujte nás nebo našeho obchodního
partnera pro další informace:
Tel. +420 261 302 293, 261 302 609 
Email: info.professional.cz@electrolux.com
Electrolux s.r.o., o.z. Food Service Equipment
Budějovická 3, 140 00 Praha 4

Váš přímý kontakt:



Vyberte si pro Vás ideální kombinaci

Posuňte Vaše
podnikání na
další úroveň

MultiSlim - malé rozměry, vysoký výkon 
elektrický konvektomat, nástřikový, 6x1/1GN

• kompaktní a robustní zároveň
půdorys pouze 0,42 m2, váha 72 kg
(rozměry ŠxHxV: 520x803x770 mm)
• 15% úspory vody ve srovnání se standardními

nástřikovými konvektomaty
• 99 programů s 9 fázemi
• ideální pro menší restaurace, bary, výdeje

•Kvalita a bezpečnost pokrmů
•Konec plýtvání surovinami
•Zvýšení ziskovosti Vašeho provozu

air-o-steam “B”
elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry

• pára (100°C)
• nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C)
• super-přehřátá pára (101-130°C)
• horký vzduch (25-300°C)
• kombinovaný režim (25-250°C)
• banketová regenerace
• Delta pečení
• možnost programování ve 2 fázích.
• air-o-clean: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4

přednastavené mycí programy různé intenzity.

air-o-system Cook&Chill Tower 
inovativní kombinace konvektomatu air-o-steam “B” a
zchlazovače/zmrazovače BCF 5GN

• kompaktní řešení Cook&Chill na malém prostoru
• výhodné řešení pro menší gastroprovozy
• minimalizace plýtvání se surovinami
• kvalita a bezpečnost pokrmů
• prodloužení doby skladování potravin a pokrmů
• efektivní plánování výroby při optimálním využití pracovních

sil a nákupu surovin

Obj. číslo: 268200 - air-o-steam 6x1/1GN

AKČNÍ CENA:  114.100,- Kč
Standardní cena mimo akci: 179.000,- Kč

Obj. číslo: 268202 - air-o-steam 10x1/1GN

AKČNÍ CENA:  134.500,- Kč
Standardní cena mimo akci: 199.000,- Kč

províce informací o výrobcích navštivte 
professional.electrolux.cz

AKČNÍ CENA:  105.500,- Kč
Standardní cena mimo akci: 129.200,- Kč

Platnost a podmínky akce

AKČNÍ CENA:   199.900,- Kč
Standardní cena za sadu mimo akci: 304.880,- Kč

Akční sada

> 268200 - air-o-steam 6x1/1GN
> 726659 - zchlazovač/zmrazovač
> 922363 - speciální podestavba

Cook&Chill

Uvedené ceny jsou vč. standardního příslušenství,
doplňky a extra příslušenství se objednávají zvlášť.

V nabídce uvedené ceny se rozumí bez DPH,
vč. dopravy na adresu nejbližšího Electrolux 
Professional Partnera.

Cena nezahrnuje montáž a uvedení do provozu.

Akční nabídka je platná:
do 30.  k větna 2019,  nebo do vyprodání zásob.

Obj. číslo: 260635 - MultiSlim 6x1/1GN




