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De Nieuwe
IJstijd

Electrolux Professional
Koeling

Puur. Zero waste. Duurzaam.
Electrolux Pebble IJsmachines



U spreekt …
Mijn zaak verbruikt grote 
hoeveelheden ijs, dus ik heb een 
machine nodig die niet enkel snel is, 
maar ook hygiënisch en zuinig. We 
proberen zo efficiënt mogelijk om te 
gaan met energie en grondstoffen, 
dus duurzaamheid staat voorop. Het 
zou geweldig zijn om een machine te 
vinden die ijs maakt in een vorm die we 
voor veel verschillende toepassingen 
kunnen gebruiken. 
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… wij luisteren
Een milieuvriendelijkere, zero waste manier om puur ijs te produceren voor uw zaak, de nieuwe  
Pebbles IJsmachine van Electrolux is de laatste nieuwkomer in ons gamma zeer efficiënte, 
gemakkelijk te onderhouden machines, die beantwoordt aan al uw behoeften voor ijs

flexibiliteit

Flexibel
Ideaal voor
elke toepassing

Besparend
Zero waste,
hoge efficiëntie

Groen
Lage impact
op het milieu
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Wilt u één soort ijs dat geschikt is voor alle gebruik? De hoge water- en elektriciteitsrekeningen beu? 
Het is tijd voor uw zaak om binnen te stappen in een nieuwe ijstijd, het tijdperk van de Pebbles

Volledige isolatie
Verminder energieverbruik 
dankzij de zeer efficiënte 
volledig geïsoleerde 
opslagbunker

Minder impact op 
het milieu, meer 
besparingen
De Pebble machines laten 
u niet enkel besparen op 
werkingskosten, ze zijn ook 
beter voor het milieu en voor 
volgende generaties dankzij 
het gebruik van het natuurlijk 
gas R290 als koelmiddel, 
niet-toxisch, zero ODP (Ozone 
Depletion Potential) en met 
een zeer laag GWP (Global 
Warming Potential) 

Zero waste + 
oneindige toepassingen  =
1 pebble

1 liter = 1 kg 

Zero Waste
1 liter water = 1 kg ijs
Bespaar op uw nutsrekeningen. 
Zero waste op ’s werelds meest 
kostbare grondstof: water. Pebble 
machines verminderen uw 
elektriciteitsrekeningen dankzij 
een geoptimaliseerd gebruik van 
warme en koude cycli wanneer er ijs 
geproduceerd wordt

R29
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Slimme sensor
Verminder down time, een 
elektronische sensor meet 
voortdurend de rotatiesnelheid 
en garandeert zo de efficiëntie 
van het toestel

Robuust
Weinig onderhoud nodig, een 
lange levensduur, gemaakt uit 
zeer kwalitatief roestvrij staal

pebbles

flexibiliteit

Geen kalkaanslag
Langdurige prestaties en 
efficiëntie dankzij het innovatieve 
waterreguleringssysteem dat 
de opbouw van kalkaanslag 
voorkomt

Hygiënisch
Laag risico op besmetting 
dankzij de voedselveilige 
onderdelen die eenvoudig te 
reinigen en te desinfecteren zijn

Perfect voor 
cocktails zoals  
Caipirinha’s en Mojito’s

Universeel ijs
Gebruik Pebbles voor elke 
toepassing, in elke sector: 
van catering en hospitality, 
over retail en industrie tot de 
medische sector
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Het tijdperk van de Pebble.  
Het microblokje van de toekomst

Bespaar op water- en elektriciteitsekeningen, de Pebble-technologie met zijn specifieke 
kenmerken maakt het perfecte ijsblokje voor u. Wat u ook doet

Ketens

Vismarkt

Medische sector & Wellness 

Industrie

Restaurant
Slechts één type ijs is al 
wat u nodig heeft: voor 
het serveren  van rauwe 
vis, voor het koelen van 
drankjes, voor het creëren 
van verbluffend mooie 
displays of voor het snel 
koelen van voeding tijdens 
de bereiding

Industrie/Medisch
Slechts 8% vochtigheid,  
de beste 
koeleigenschappen en 
laag risico op besmetting 
door onzuiverheden 
en kalkvorming, dit 
maakt  van de Pebbles 
het perfecte ijs voor 
een brede waaier aan 
toepassingen

Bar 

30% minder waterverlies*  
Maak komaf met waterige 
drankjes, Pebbles 
verdunnen niet snel. 
Gemakkelijk te portioneren 
en dus het perfecte ijs om 
uw drankjes koel te houden 
en om smoothies te maken. 
* in vegelijking met Fast Ice over   

   een periode van 20 minuten

Retail
Ziet er mooi uit en smelt 
traag weg, Pebbles zijn 
ideaal voor het uitstallen 
van verse producten

Uiterst zacht,
zeer compact
en betoverend helder

Het universele ijs
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1 liter = 1 kg 
Zero waste
Bespaar op uw rekeningen 
voor water en draag mee 
zorg voor de planeet. Er wordt 
geen water verspild en ook uw 
energieverbruik zal lager zijn 
aangezien Pebble ijs gemaakt 
wordt met de superefficiënte 
warmte- & koudecyclus 
technologie.

1 liter 
= 1 kg



8

Wij maken 
de technologie.
U doet
uw ding.
Electrolux 
IJsblokjesmachines 
Het juiste ijs maakt heel wat verschil voor uw 
zaak, of u nu de perfecte cocktail aan uw 
klanten wil schenken, uw verse producten op 
een aantrekkelijke manier wil presenteren, 
snel stalen wil koelen, de verse van vangst 
van de dag wil verpakken voor transport of 
sportblessures wil behandelen. Waar u ook 
bent en wat u ook nodig heeft, Electrolux 
heeft de juiste energie-efficiënte, krachtige 
ijsblokjesmachine voor u
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IJsblokjes. Blokjes 
gebaseerd op technologie
Op zoek naar het perfecte IJsblokje? Compact, zuiver en perfect gevormd, 
het Electrolux gamma IJsblokjesmachines heeft het perfecte model voor uw zaak

Bars, restaurants  
en industrie.  
13 g klassieke vorm, 
met buitengewone 
prestaties

Ketens

Industrie

IJs dat blijft
Extra  
kristalhelder ijs
Perfect zuiver, traag smeltend, 
kristalhelder ijs oogt mooi. 
Het perfecte ingrediënt om 
de smaak van gerechten en 
drankjes te verbeteren en te 
bewaren en ze op hun best te 
tonen.

Hoeveel 
heeft u nodig?
Perfect voor elke zaak. 
Productiecapaciteit van 
22kg/24u tot 132kg/24u

Koel. Helder. 
Perfectie
Mooi om naar te kijken, elk 
kristalhelder ijsblokje blijft 
langer koel en behoudt zo de 
smaak van de dranken
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Fast Ice. Wanneer 
heeft u het nodig? Nu
Snel om aan te maken en snel om mee te werken, Electrolux Fast Ice machines produceren 
perfect gelijkmatig gevormde blokjes om uw drankjes instant te koelen 

Extra kristalhelder ijs
Perfect zuiver, traag smeltend, 
kristalhelder ijs oogt mooi. 
Het perfecte ingrediënt om 
de smaak van gerechten en 
drankjes te verbeteren en te 
bewaren en ze op hun best te 
tonen. 

7 gram perfectie
Elk compact ijsblokje is precies 
gelijk en nooit klonterig 
aangezien ze geproduceerd 
worden met een verticale 
verdamper en onze 
gepatenteerde technologie

Ketens

Bars, clubs, ketens,
restaurants
Een koele 7 gram

High productivity ijs
Hygiene is prioritair
Gemakkelijk in 
overeenstemming met 
voedselveiligheidsnormen. Fast 
Ice wordt gemaakt in machines 
die eenvoudig te reinigen en te 
desinfecteren zijn

Snel koel, 
snellere workflow
Perfect voor het instant koelen 
van bruisende dranken in high 
productivity zaken. Fast Ice 
machines werken continu om 
tot 32kg per uur te produceren
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Holle ijsblokjes.  
Het koudste blokje
Mooi om naar te kijken en tegelijk ook zeer functioneel.
Kristalheldere holle ijsblokjes, ideaal om drankjes voor langere tijd te koelen

Bewaar de koelte
Drankjes koelen sneller af, 
behouden hun smaak en blijven 
langer koud dankzij het grote 
oppervlak van de gelijkvormige 
holle ijsblokjes

Hard water?  
Geen probleem
Kristalheldere holle ijsblokjes, 
ook in gebieden met hard water.
Machines voor holle ijsblokjes 
zijn eenvoudig te reinigen en te 
desinfecteren

Ketens

Vismarkt

Bars, restaurants, 
clubs. De vorm 
van innovatie

Snel koel, ijs met 
een groot oppervlak

Ideaal voor 
het koelen van  
champagne
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Schilferijs. Voor verse, 
koele toepassingen
Op zoek naar ijs dat er geweldig uitziet en gemakkelijk vorm te geven is? IJsschilfers zorgen ervoor 
dat uw verse producten steeds mooi ogen en lekker smaken. Ze zijn ook zeer geschikt voor het 
behandelen van sportblessures en andere medische toepassingen

Aantrekkelijke 
koeltogen
Natuurlijk uitziend schilferijs is 
ideaal voor het presenteren en 
bewaren van verse voeding

Inpakken maar
Snel koelen en zacht vriesvrij 
verpakken van uw producten. 
Deze kleine ijsschilfers zijn 
gemakkelijk te vormen, net 
onder 0°C en dus perfect voor 
gebruik voor verse vis

Ketens

Vismarkt

Medische sector & Wellness 

Industrie

Retail vestigingen, 
visserij, industrie, 
medische sector 
Koel overal

Geen vriesbrand,
zeer vormbaar ijs

Gebruik het overal
Een winkel aan de haven, 
een hoogtechnologisch 
labo, een ziekenhuis of 
een exclusief visrestaurant, 
IJsschilfermachines zijn 
eenvoudig te installeren en 
beschikbaar in verschillende 
groottes zodat ze in uw zaak 
passen

Zeer efficiënt. 
Zero waste
Krijg 1 kg ijs van 1 liter  
water. IJsschilfers zijn niet 
duur om aan te maken en 
worden geproduceerd met 
een eenvoudige technologie. 
De machines zijn snel en 
gemakkelijk te onderhouden
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Schilferijs. Voor verse, 
koele toepassingen

Ons team 
staat voor u klaar
Uw tevredenheid is onze tevredenheid. Alles wat u nodig heeft, is altijd beschikbaar dankzij ons 
uitgebreide wereldwijde Customer Care netwerk, met meer dan 2,200 Authorized Electrolux 
Service Partners in meer dan 149 landen. 10,000 professionele monteurs en meer dan  
170,000 beheerde onderdelen

Zorg dat uw 
apparatuur 
in topvorm blijft
Verzeker u van gelijkmatige 
prestaties en van de efficiëntie van 
uw apparatuur door gebruik te 
maken van ons uitgebreide gamma 
accessoires, verbruiksproducten en 
originele onderdelen. 
De perfecte combinatie voor uw 
zaak

Onderhouds-
contracten,  
gemoedsrust 
Electrolux apparatuur is gebouwd 
om lang mee te gaan. We willen 
het dagdagelijkse werk van onze 
klanten zo gemakkelijk mogelijk 
maken. En dus ondersteunen 
we u met oplossingen die u 
garanderen dat uw apparatuur 
zo efficiënt en winstgevend blijft 
als op de dag van installatie. 
Een correct onderhoud in 

overeenstemming met de Electrolux 
Handleidingen en aanbevelingen is 
essentieel om onverwachte defecten 
te vermijden. 
Electrolux Customer Care biedt u een 
aantal op maat gemaakte service 
pakketten. 
Voor meer info, neem contact op met 
uw Electrolux Authorized Service 
Partner



14

Gamma

IJSBLOKJES

Koel-
systeem

Productie 
in 24u 

Opslag-
capaciteit 

Soort
blokje Verbruik Afmetingen 

(BxDXH) 
Netto 

gewicht

730559 (ABS) lucht 22 kg tot 4 kg 18 g 320W 355x404x590 mm 27,5 kg

730560 (ABS) water 22 kg tot 4 kg 18 g 320W 355x404x590 mm 27,5 kg

730521 (INOX) lucht 22 kg tot 4 kg 18 g 320W 355x404x590 mm 27,5 kg

730522 (INOX) water 22 kg tot 4 kg 18 g 320W 355x404x590 mm 27,5 kg

730537 lucht 26 kg tot 6 kg 18 g 350W 390x460x610 mm 35 kg

730538 water 26 kg tot 6 kg 18 g 350W 390x460x610 mm 35 kg

730523 / 730561 lucht 29 kg tot 9 kg 18 g / 33 g 370W 390x460x690 mm 37 kg

730524 / 730562 water 29 kg tot 9 kg 18 g / 33 g 370W 390x460x690 mm 37 kg

730543 / 730563 lucht 35 kg tot 16 kg 18 g / 33 g 370W 500x580x690 mm 48 kg

730544 / 730564 water 35 kg tot 16 kg 18 g / 33 g 370W 500x580x690 mm 48 kg

730525 lucht 44 kg tot 16 kg 18 g 450W 500x580x690 mm 52 kg

730526 water 44 kg tot 16 kg 18 g 450W 500x580x690 mm 52 kg

730557 / 730565 lucht 47 kg tot 25 kg 18 g / 33 g 500W 500x580x800 mm 56 kg

730558 / 730566 water 47 kg tot 25 kg 18 g / 33 g 500W 500x580x800 mm 56 kg

730527 lucht 67 kg tot 40 kg 18 g 650W 738x600x920 mm 77 kg

730528 water 67 kg tot 40 kg 18 g 650W 738x600x920 mm 77 kg

730545 lucht 85 kg tot 40 kg 18 g 800W 738x600x920 mm 86 kg

730546 water 85 kg tot 40 kg 18 g 800W 738x600x920 mm 86 kg

730529 lucht 95 kg tot 55 kg 18 g 850W 738x600x1020 mm 89 kg

730530 water 95 kg tot 55 kg 18 g 850W 738x600x1020 mm 89 kg

730531 / 730567 lucht 130 kg tot 65 kg 18 g / 33 g 1050W 840x740x1075 mm 113 kg

730532 / 730568 water 130 kg tot 65 kg 18 g / 33 g 1050W 840x740x1075 mm 113 kg

PEBBLE IJS

Koel-
systeem

Productie 
in 24u 

Opslag-
capaciteit 

Afmeting pebble 
mm Verbruik Afmetingen 

(BxDXH) 
Netto 

gewicht

730266 lucht 55 kg tot 10 kg 8x16x7 420W 450x620x680 mm 56 kg

730267 lucht 85 kg tot  20 kg 8x16x7 550W 500x660x690 mm 59 kg

730268 lucht 140 kg tot  40 kg 8x16x7 650W 738x690x851,5 mm 90 kg

730269 lucht 140 kg tot  50 kg 8x16x7 650W 738x690x1020 mm 94 kg

730270 lucht 250 kg zonder bunker 13x18x13 1050W 560x569x695 mm 83 kg
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FAST ICE

Koel-
systeem

Productie 
in 24u 

Opslag-
capaciteit 

Soort
blokje Verbruik Afmetingen 

(BxDXH) 
Netto 

gewicht

730173 lucht 140 kg tot 200 kg 7 g 1400W 540x544x747 mm 73 kg

730174 water 140 kg tot 200 kg 7 g 1400W 540x544x747 mm 73 kg

730175 lucht 200 kg tot 200 kg 7 g 1600W 770x550x805 mm 90 kg

730176 water 200 kg tot 200 kg 7 g 1600W 770x550x805 mm 90 kg

HOLLE IJSBLOKJES 

Koel-
systeem

Productie 
in 24u 

Opslag-
capaciteit 

Soort
blokje Verbruik Afmetingen 

(BxDXH) 
Netto 

gewicht

730008 lucht 25 kg tot 8 kg 20 g 310W 385x468x687 mm 38 kg

730009 water 25 kg tot 8 kg 20 g 310W 385x468x687 mm 38 kg

730010 lucht 35 kg tot 15 kg 20 g 310W 495x580x687 mm 47 kg

730011 water 35 kg tot 15 kg 20 g 310W 495x580x687 mm 47 kg

730012 lucht 50 kg tot 20 kg 20 g 420W 495x580x797 mm 54 kg

730013 water 50 kg tot 20 kg 20 g 420W 495x580x687 mm 54 kg

730014 lucht 75 kg tot 30 kg 20 g 480W 735x596x907 mm 75 kg

730016 water 75 kg tot 30 kg 20 g 480W 735x596x907 mm 75 kg

SCHILFERIJS 

Koel-
systeem

Productie 
in 24u 

Opslag-
capaciteit Verbruik Afmetingen 

(BxDXH) 
Netto 

gewicht

730533 lucht 95 kg tot 20 kg 550W 500x660x690 mm 59 kg

730534 water 95 kg tot 20 kg 550W 500x660x690 mm 59 kg

730551 lucht 155 kg tot 40 kg 650W 738x690x920 mm 85 kg

730552 water 155 kg tot 40 kg 650W 738x690x920 mm 85 kg

730210 lucht 280 kg zonder bunker 1050W 560x569x695 mm 83 kg

730211 water 280 kg zonder bunker 1050W 560x569x695 mm 83 kg

730212 lucht 510 kg zonder bunker 1700W 560x569x695 mm 102 kg

730213 water 510 kg zonder bunker 1700W 560x569x695 mm 102 kg
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Follow us on

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

Excellence
met bijzondere aandacht voor het milieu
 Alle Electrolux Professional-fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd

  Alle Electrolux Professional-oplossingen zijn ontworpen om het minimum te verbruiken op het 
gebied van water, energie en detergent en met lage emissies in het milieu

  De afgelopen jaren zijn meer dan 70% van Electrolux Professional-oplossingen vernieuwd en 
ontworpen met oog voor de behoeften van de klant en met bijzondere aandacht voor het milieu.

  Alle Electrolux Professional-oplossingen voldoen aan ROHS en REACH  
en zijn voor meer dan 95% recycleerbaar.

 Alle Electrolux Professional-oplossingen zijn  
   100% getest op kwaliteit en alle functies worden 
   individueel gecontroleerd door 
   deskundige technici. H
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