
COOK&CHILL AKCIÓ - 2020
SkyLine sütők

Kereszttálcás sokkoló hűtők/fagyasztók



Fedezze fel a SkyLine kombipárolók előnyeit!

SkyLine Premium

SkyLinehoz való vegyszerek

Kombipároló digitális kezelői felülettel
• Beépített gőzgenerátor Lambda szondával a valós páratartalomszabályzáshoz
• Optiflow légkeringetési rendszer a maximális teljesítmény eléréséhez, 5 ventilátor sebességgel
• SkyClean: automatikus és beépített öntisztító rendszer beépített bojler vízkőtelenítéssel.  
5 automata ciklus

• Főzési módok: Receptek (maximum 100 recept tárolható el); Manuális (gőz, kombi és légkeveréses 
ciklusok); EcoDelta főzési ciklus; Regeneráló ciklus

• USB port a HACCP adatok, receptek és beállítások
• Egy érzékelős maghőmérő
• Dupla üvegű ajtó LED világítással

6 GN 1/1 - elektromos

Kód Akciós ár (€)

217820 € 4.385,00

1 db GN 1/1 méretű tálcatartóval 
szállítva, 67 mm síntáv

Kód Akciós ár (€)

217822 € 5.265,00

1 db GN 1/1 méretű tálcatartóval 
szállítva, 67 mm síntáv

10 GN 1/1 - elektromos
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Nagy teljesítményű kombipároló a nagy teljesítményű konyhákhoz.   
A piacon egyedülálló kombináció a digitális vezérlőpanel és a Lambda szonda, amely 
extra pontosságot és valós idejű vezérlést garantál.

Minimum akciós rendelési mennyiség - 22 db, kódonként.

Megnevezés Kód Kiszerelés Akciós ár

C23 por alapú tisztítószer 0S2392 100 zacskó/vödör € 47,99
C25 öblítő és vízkőtelenítő 
tabletta 0S2394 50 tabletta/vödör € 30,99



Kombipároló digitális kezelői felülettel
• Bojler nélküli párásító funkció a nedvesség növeléséhez és megtartásához 
• Optiflow légkeringetési rendszer a maximális teljesítmény eléréséhez, 5 ventilátor sebességgel
• SkyClean: automatikus és beépített tisztítórendszer. 5 automata ciklus
• Főzési módok: Receptek (maximum 100 recept tárolható el); Manuális; EcoDelta főzési ciklus
• USB port a HACCP adatok, receptek és beállítások letöltéséhez 
• Egy érzékelős maghőmérő
• Dupla üvegű ajtó LED világítással

Minimum akciós rendelési mennyiség - 14 db, kódonként. (1 raklapon 1 sor)

6 GN 1/1 - elekromos

Kód Akciós ár (€)

217920 € 3.720,00

1 db GN 1/1 méretű tálcatartóval 
szállítva, 67 mm síntáv

Kód Akciós ár (€)

217922 € 4.885,00

1 db GN 1/1 méretű tálcatartóval 
szállítva, 67 mm síntáv

10 GN 1/1 - elektromos
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az iparágban

SkyLine Pro

Egyszerűen használható, erős, rugalmas partner a konyhában, melynek 
használatát a digitális kezelői panel teszi könnyűvé. 

Megnevezés Kód Kiszerelés Akciós ár

C20 Extra erős tisztítószer 0S2282 2x5l € 60,99

C21 Extra erős tisztítószer 0S2283 2x5l € 64,99



6 GN 1/1 (600x400 mm), 50 mm síntávolság
• Sokkoló hűtés ciklus: 12,5 kg 90°C-ról 3°C-
ra, kevesebb, mint 90 perc alatt.

• Sokkoló fagyasztás ciklus: 7 kg 90°C-ról 
-12°C-ra, kevesebb, mint 240 perc alatt.

• Kímélő lehűtés, erőteljes lehűtés, fagyasztás, 
turbo hűtés 

• Hátralévő idő becslése, személyre 
szabható ciklusok

• Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
• Hőntartás hűtésnél: +3°C, fagyasztásnál: 
-18°C.

6 GN 1/1 - elektromos

Kód Akciós ár (€)

727901 € 2.500,00

1 db GN 1/1 méretű tálcatartóval 
szállítva, 67 mm síntáv

Kód Akciós ár (€)

922657 € 575,00

Összeépítő keret 6 GN 1/1  
hossztálcás sütőhöz (felül) 
és a 12,5/7kg kapacitású, 

kereszttálcás sokkoló hűtő/
fagyasztóhoz (alul)

Kód Akciós ár (€)

922171 € 118,00

Külső zuhanyegység

Kód Akciós ár (€)

922612 € 440,00

Nyitott állvány 6 és 10 GN 
1/1 sütőkhöz

Sokkoló hűtő és 
fagyasztó Tartozékok

Kereszttálcás sokkoló hűtő és 
fagyasztó, 12,5kg/7kg hűtési/
fagyasztási kapacitás, R452A

Alakítsa át munkavégzését az 
Electrolux Professional integrált, 
minden az egyben megoldásaival.



Az akció 2020 december 15.-ig érvényes.

 A megrendeléseket a helyi Electrolux Professional 
   képviselőinek kell elküldeni.

 A kedvezményes árak csak az akció ideje alatt    
   leadott megrendelésekre érvényesek.

 Az ár az ÁFA-t nem tartalmazza. Az ár tartalmazza
 a szállítást a legközelebbi, akcióban részt vevő 
 Electrolux Professional partner raktárába. Az ár
 nem tartalmazza a beüzemelést.

Válassza a professzionális megoldást

Az akció feltételei

Az akció időtartama



Tökéletesség
környezettudatosan
 Minden gyárunk ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkezik

  Minden megoldásunkkal az alacsonyabb víz-, energia-, vegyszerfogyasztásra,  
valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátásra törekszünk

  Az elmúlt években a termékjellemzők több, mint 70%-át módosítottuk  
környezetvédelmi szempontok alapján, szem előtt tartva vevőink igényeit is

  Gyártástechnológiánk megfelel az RoHS és a REACH irányelveknek,  
termékeink pedig több, mint 95%-ban újrahasznosíthatóak

 Termékeink 100%-ban szakértők által végzett minőségi ellenőrzésen mennek keresztül

Kövessen bennünket

Tapasztalja meg a kiválóságot
www.electroluxprofessional.com/hu
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