
AKČNÍ NABÍDKA COOK&CHILL 2020
Konvektomaty SkyLine

Příčný šokový zchlazovač/zmrazovač

Akční nabídka je platná od 24. března 2020  
do 15. prosince 2020

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

Pozvedněte své podnikání na další úroveň

Podmínky akční nabídky

Trvání akce

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

  Všechna naše řešení jsou navržena s ohledem na nízkou spotřebu vody,  
energie a čisticích prostředků a na škodlivé emise.

 V posledních letech bylo více než 70 % našich produktů inovováno  
 s ohledem na životní prostředí a potřeby zákazníků.

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

 Celých 100 % našich výrobků podstupuje testy kvality prováděné odborníky.

Follow us on

www.electroluxprofessional.com

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

nebo si stáhněte brožuru SkyLine na:  
www.electroluxprofessional.com/cz

Váš přímý kontakt:

Excellence is central to everything we do. 
By anticipating our customers’ needs, we strive for 
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, 
more profitable – and truly sustainable every day.
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Objevte výhody SkyLine konvektomatů

SkyLine Premium

Čistící prostředky pro SkyLine konvektomaty

Dodáváno včetně vnitřních vodicích ližin na GN 1/1, rozteč 67 mm
• Vestavěný vyvíječ páry s Lambda sondou pro kontrolu vlhkosti v reálném čase
• 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 (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 Kč

217820 Kč 119 000,-

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

Kód Akční cena Kč

217822 Kč 142 000,-

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

10 GN 1/1 – elektrický

Human-
Centered
Design

Lambda
sensor

Sky
CleanOptiFlow

6 x GN 1/1 (600 x 400 mm), rozteč 50 mm
• Cyklus rychlého zchlazování: 12, 5 kg ze 
90 °C na 3 °C za méně než 90 minut

• Cyklus rychlého zmrazování: 7 kg z 90 °C 
na  -12 °C za méně než 240 minut

• Soft zchlazování, Hard zchlazování, 
Zmrazování, Turbo chlazení

• ARTE Odhad zbývajícího času, 
přizpůsobitelné cykly

• Pokrmová sonda jako standardní 
příslušenství

• Skladovací teplota +3 °C po chlazení 
nebo -18 °C po mražení

6 GN 1/1 – elektrický

Kód Akční cena Kč

727901 Kč 70 000,-

Dodáváno včetně 1 ks  GN 1/1 
(600x400 mm), výšky 50 mm

Kód Akční cena Kč

922657 Kč 15 600,-

Sada k instalaci do věže 
konvektomat 6&10xGN1/1 
na příčný zchlazovač / 
zmrazovač 12,5/7kg 

Kód Akční cena Kč

922171 Kč 3 200,-

Sprcha pro boční montáž 
ke konvektomatu

Code Akční cena Kč

922612 Kč 12 000,-

Otevřená podestavba pro 
konvektomaty 6&10 GN1/1

Šokový zchlazovač
&zmrazovač Příslušenství

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

Šokový zchlazovač/zmrazovač s 
kapacitou 12,5/7 kg, příčné ukládání 
nádob, chladivo R452A

Zjednodušte si život s integrovaným 
řešením Electrolux Professional - vše v 
jednom 

Dodáváno včetně vnitřních vodicích ližin na GN 1/1, rozteč 67 mm
• 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 (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 Kč

217920 Kč 100 000,-

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

Kód Akční cena Kč

217922 Kč 130 000,-

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

10 GN 1/1 – elektrický

Human-
Centered
Design

Lambda
sensor

Sky
CleanOptiFlow

SkyLine Pro

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

Popis Kód Minimální množství pro objednání Akční cena Kč

C23 Práškový mycí detergent 0S2392 100 ks v balení Kč 1 150,-
C25 Oplachové a 
odvápňovací tablety 0S2394 50 ks v balení Kč 650,-


