
Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com/hu

Az Ön Elecrtolux Professional partnere

Akciós kínálatunkban 
megtalálja azt a terméket, 
ami az Ön üzletének 
leginkább megfelel.

Az akció feltételei

Válassza a 
professzionális 
megoldást

 h A mosogatógép ára opcionális tartozékokat 
nem tartalmaz, ezeket külön kell megrendelni. 
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az 
ár tartalmazza a szállítást a legközelebbi 
Electrolux Professional viszonteladó raktárába. 
Az ár nem tartalmazza a beüzemelést. A 
garancia feltétele szakszervíz általi beüzemelés.

 
 h Az akciós árak csak az akció ideje alatt 

leadott, és 2020-ban kiszállított rendelésekre 
érvényesek.

Follow us on:

Az akció 2020.december 15-ig érvényes

Az akció időtartama

Professzionális 
mosogatási 
megoldások a 
nyereségesebb 
üzletért
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Válasszon kínálatunkból
Professzionális megoldás minden igényre

Felül nyíló mosogatógép
> 80 kosár/óra kapacitás 
> vízfogyasztás 2 lt/ciklus 
> automata öntisztító rendszer 
 manuális tetőnyitás
> atmoszférikus bojler  
 nyomásfokozó pumpával
> öblítőszer adagoló
> 9,9 kW, 400V/3N/50

Pult alatti mosogatógép
> 540 tányér/óra (30 db 500x500mm  
 kosár/óra)
> szigetelt ajtó
> nyomásos bojler (4,5 kW)
> ürítőpumpa
> 120/180 mp ciklus
> Soft start
> automata öntisztítő ciklus
> 5,35 kW, 400V/3N/50

méretek (szél x mély x mag):
746 x 755 x 1549 mm

méretek (szél x mély x mag):
600 x 610 x 820 mm

CIKKSZÁM: 505089
AKCIÓS ÁR: € 2438,-

CIKKSZÁM: 400132
AKCIÓS ÁR: € 1330,-

Pohármosogatógép, szigetelt
> 30 db 400x400mm kosár/óra
> 1 ciklus
> ürítő pumpa
> mosószer és öblítőszer  
 adagoló
> 2,3 kW, 230V/1N/50

Pohármosogatógép
> 30 db 400x400mm kosár/óra
> szigetelt, ellensúlyozott ajtó
> 1 ciklus
> ürítő pumpa
> mosószer és öblítőszer 
 adagoló
> 2,7 kW, 230V/1N/50

méretek (szél x mély x mag):
460 x 565 x 715 mm

méretek (szél x mély x mag):
456 x 495 x 700 mm 

CIKKSZÁM: 402116
AKCIÓS ÁR: € 1199,-

CIKKSZÁM: 402081
AKCIÓS ÁR: € 989,-


