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Welkom bij klasse A 
ecostoreHP Koel- en vrieswerkbanken  
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U 
vertelt...
Help mijn zaak om lopende kosten
te beperken en help ons te 
voorkomen dat we zoveel voedsel 
moeten weggooien omdat het 
niet vers genoeg meer is om te 
serveren. We moeten ervoor zorgen 
dat ons voedsel veilig is. Het 
keukenpersoneel vertelt me dat
we een grotere koelwerkbank 
nodig hebben maar daar hebben 
we geen plaats voor. Idealiter 
zouden we een koelwerkbank 
willen aanpassen aan onze 
werkwijzes en zo onze werkruimte 
ergonomischer willen maken.

Onze oplossing? ecostoreHP Premium koel- en 
vrieswerkbanken zijn de pioniers in de sector inzake 
energiezuinigheid met een klasse A en klimaatklasse 
5. De HP staat voor High Performance omdat de 
ecostore de best presterende en energiezuinigste 
koelwerkbank is die garant staat voor extra 
voedselveiligheid en extra capaciteit.

...wij luisteren

Jaar na jaar maakt 
Electrolux Professional 

het werk van haar klanten 
eenvoudiger, winstgevender 

en echt duurzaam,  
elke dag opnieuw.
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extrA besparen
met klasse A.

extrA aanpassingen
met ontelbare aan te 
passen opties.

extrA capaciteit
om meer voeding 
te bewaren.

extrA voedselveiligheid
in zware 
werkomstandigheden.
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Het nieuwe gamma ecostoreHP koelwerkbanken is extreem compact zonder toe te 
geven op de bewaring van het voedsel. Voedselverspilling wordt verminderd en de 
voeding wordt streng beschermd dankzij een klimaatklasse 5.

extrA compact
Ideaal voor kleine keukens of 
wanneer de ruimte beperkt is.
Het ecostoreHP gamma combineert 
extra compacte afmetingen met 
buitengewone isolatie.

 245
liter op slechts iets 
meer dan 1m²

extrA duurzaam
Betere prestaties en een zuiver 
geweten, ecostoreHP gebruikt R290, 
een minder agressief en meer 
milieuvriendelijk alternatief voor 
traditionele koelgassen.

ecostoreHP

extrA voeding bewaren

extrA voedsel bewaren
Verminder voedselverspilling. 
Klimaatklasse 5 betekent een 
optimale bescherming en 
uitstekende prestaties, zelfs 
in zeer intensief gebruikte 
keukens bij 40°C. 

5
40 °C
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extrA besparingen met klasse B
Energiezuinigheidsklasse B 
maakt echt een verschil in je 
energierekening. Vraag uw 
deskundige bij Electrolux om te 
berekenen hoeveel uw bedrijf 
kan besparen.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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587
kWh/annum

5 40°C-40% 245 L 0 L
2015/1094-IV

 

B

ecostore

extrA aanpassingen
Met ontelbare aanpasopties
geeft Electrolux u de werkbank die 
u nodig hebt. Vraag een Electrolux 
Partner om uw ideale oplossing te 
creëren.

Gemakkelijk te onderhouden
Eenvoudig en snel onderhoud 
dankzij de uittrekbare koelunit 
van ecostoreHP.

ecostoreHP

Plaatsbesparende prestaties
Geen nood aan vrije ruimte en 
geen toegevingen op prestaties 
met de koelunit vooraan bij 
ecostoreHP Concept.

0 mm
vrije ruimte



ecostoreHP Premium
extrA kwaliteit
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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560
kWh/annum

5 40°C-40% 310 L 0 L
2015/1094-IV

 

A

ecostore

** in vergelijking met een gelijkaardige 3-deurs koelwerkbank op de markt.

* potentiële energiebesparing op basis van de EU-wetgeving, label verkregen door  
  vergelijking van koelwerkbanken van klasse G met een gelijkaardige in klasse A  
  (met een EU-gemiddelde energieprijs van € 0,21/kWh en een nettovolume van 310 l)

extrA besparingen met klasse A  
Energiezuinigheidsklasse A maakt
echt een verschil in je energie- 
rekening. Energiebesparingen* tot 
€480 /jaar verzekeren een snel 
rendement van uw investering. 
Vraag uw deskundige bij  
Electrolux om te berekenen  
hoeveel uw bedrijf kan besparen

extrA voedselveiligheid
met Optiflow  
Voedsel blijft langer vers met
Optiflow slimme luchtcirculatie 
en klimaatklasse 5 staat gelijk 
aan een uitstekende prestatie, 
zelfs in de warmste, meest 
veeleisende keukens 

Gemakkelijke installatie
ecostoreHP Premium  waarborgt een 
consistente werking en is gemakkelijk 
te installeren. De werkbanken sparen 
ook ruimte uit omdat ze geen vrije 
ruimte rondom zich vereisen. Ze 
hebben enkel ventilatie nodig aan 
de voorkant, en dat dankzij de 
torenconfiguratie van de koeleenheid.

Elk detail van ecostoreHP Premium is ontworpen met het oog op een betere prestatie
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+50 
liter

extrA design
Pronk met uw keuken! Het 
ergonomisch, design van ecostoreHP 

Premium ziet er fantastisch uit en 
is gemakkelijk te installeren zowel 
vrijstaand als ingebouwd in de 
Electrolux Professional statische 
voorbereiding

extrA duurzaam
Met een grotere prestatie en een
zuiver geweten gebruikt ecostoreHP

Premium R290, een minder agressief
en milieuvriendelijker alternatief voor
de traditionele koelgassen

extrA aanpassingen
Met ontelbare aanpasopties geeft 
Electrolux u de werkbank die u nodig 
hebt. Vraag een Electrolux Partner om 
uw ideale oplossing te creëren.

extrA capaciteit
Bewaar meer voedsel. 50 extra
liter** netto volume betekent
20% meer opslag dan bij
vergelijkbare werkbanken

ecostoreHP  Premium



extrA besparen
extrA efficiënt

8

Wilt u uw electriciteitsrekening verlagen met 80%? De Electrolux 
ecostoreHP Premium koelwerkbank met energielabel A en 
klimaatklasse 5 verbruikt slechts 560 kWh per jaar.
Dat is een besparing* tot € 480 per jaar.

energie- 
besparingen*

tot € 480
/jaar 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
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A+++
A++
A+
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F

 
G

560
kWh/annum

5 40°C-40% 310 L 0 L
2015/1094-IV

 

A

ecostore

Voor het eerst komen professionele koeloplossingen nu met 
een Europees Energielabel, wat u gemakkelijker laat zien hoe
energiezuinig ze zijn.

Info over het NETTOvolume staat op het label en wordt nu 
berekend volgens de standaardwetgeving zodat het nu de 
echte voedselopslagcapaciteit weergeeft.

De klimaatklasse geeft het vermogen weer van een koelkast om in 
verschillende omgevingsomstandigheden voedsel op een correcte 
manier te bewaren:

  5: “heavy duty”:  
presteert bij 40 °C omgevingstemperatuur en 40% luchtvochtigheid

  4: “normal duty”:  
presteert bij 30 °C omgevingstemperatuur en 55% luchtvochtigheid

  3: “light duty”:  
presteert bij 25 °C omgevingstemperatuur en 60% luchtvochtigheid

Zoek naar het energielabel A 
in klimaatklasse 5 om de meest 
groene koelwerkbank te vinden

310, het grootste volume

5, de veiligste klimaatklasse

R29 “R290-gas beperkt de impact op het milieu 
en heeft een minder agressief effect op de 
koelkastonderdelen dan ouder, traditioneel gas”

* potentiële energiebesparing op basis van de EU-wetgeving, label verkregen door vergelijking van  
   koelwerkbanken van klasse G met een gelijkaardige in klasse A (met een EU-gemiddelde energieprijs  
   van € 0,21 /kWh en een nettovolume van 310 l) 
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Natuurlijke gassen –  
een verantwoord alternatief

Frost Watch Control ExtrA isolatie

Verlaag uw energieverbruik

Extra efficiënt. De laatste
generatie Electrolux  
Professional koelwerk- 
banken gebruiken R290 
natuurlijk gas in de koel- 
eenheid. 

Bespaar energie en bewaar
voedsel veilig met dit slimme 
automatische ontdooien 
dat enkel zo lang duurt als 
absoluut nodig is.

Groener en goedkoper. 90 mm dik
roestvrij staal en cyclopentaangas
houden de interne temperatuur
consistent, en reduceren het
warmteverlies en de 
compressoractiviteit.

Een grotere efficiëntie staat 
gelijk aan grotere besparingen. 
Minder condensatie en 
minder energieverlies dankzij 
de verwijderbare brede 
ballonafdichting, met driedubbel 
isolatiegebied

Het gebruik van cyclopentaan als
schuimisolerend middel zorgt voor
20% efficiëntere isolatie dan het
gebruik van traditioneel schuimend
gas. R290 en cyclopentaan zijn niet
schadelijk voor de ozonlaag en
dragen niet bij tot het broeikaseffect.
ecostoreHP is IQM gecertificeerd.

Frost
Watch
Control

90 mm
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extrA 
voedsel veiligheid
Beperk voedselverspilling met Electrolux ecostoreHP Premium koelwerkbanken
dankzij Optiflow en klimaatklasse 5 zelfs in de warmste en drukste keukens.

Beperk 
voedselverspilling
met Optiflow en
klimaatklasse 5

Voedselveiligheid
Hoge prestatie. Minder verspilling.
Variaties in de temperatuur
zijn de belangrijkste oorzaak
van voedselverspilling. Dat is
waarom Electrolux Professional
koelwerkbanken uitgerust zijn
met Optiflow, een intelligent
luchtcirculatiesysteem, dat een
constante interne temperatuur
onderhoudt onafhankelijk van het
aantal keren dat de deur 
geopend en gesloten wordt. 
ecostoreHP is de best presterende 
koelwerkbank met een 
klimaatklasse 5. 

ecostoreHP Premium zorgt voor 
een optimale voedselbewaring 
door een microklimaat met de 
ideale voorwaarden voor alle
verschillende voedselsoorten
die specifieke temperaturen en
vochtigheidsgraden nodig 
hebben.

OptiFlow

optimale
voedselbewaring 
met

ecostoreHP



ecostoreHP

extrA 
capaciteit
Hebt u meer opslagruimte nodig, maar geen plaats? Electrolux ecostoreHP Premium 
koelwerkbanken bieden u gemiddeld 50 liter meer opslagcapaciteit dan gelijkaardige 
werkbanken.

extrA

50 
liter
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20% meer opslag 
dan andere 
koelwerkbanken

Groter en beter
Sla meer voedsel op en verlaag je kosten.
Met een extra 50 liter* opslag en 700 mm
hoogte, zorgen het ingenieus ontworpen
interieur en de compacte dimensies van
ecostoreHP voor de hoogste score wat
prestatie en lopende kosten betreft.
Dat staat zowat gelijk aan 5 werkbanken
kopen en er één bij krijgen!

* in vergelijking met een gelijkaardige 3-deurs 
   koelwerkbank op de markt



extrA 
aanpassingen
Hebt u een gepersonaliseerde koelwerkbank nodig? De aanpassingsmogelijkheden
van de ecostoreHP Premium werkbanken zijn eindeloos. 

Online Configurator

Gebruik de eenvoudige
online configurator
Creëer de voor u perfect 
ergonomische combinatie. 
Kies een standaard of remote 
werkbank. Beslis of u de 
koelunit aan de voorkant links 
of rechts wil. Kies uit talrijke 
aanpassings-mogelijkheden, 
zoals de positie, grootte en 
aantal lades en compartimenten, 
en uit verschillende deksels, 
spatboorden en poten. 

CleanFree

extrA hygiëne en reinigingsmogelijkheid
Een gemakkelijk onderhoud en een constante hoge 
prestatie met de CleanFree Condenser. ecostoreHP

Premium koelwerkbanken zijn snel en gemakkelijk schoon 
te maken aan de binnen- en buitenkant dankzij de 
volledig verwijderbare interne componenten.

Gemakkelijker schoonmaken. De
brede ballonvormige dichting heeft
een drievoudig isolatiegebied, en is
gemakkelijk te verwijderen.

Gemakkelijk te reinigen afgeronde
randen en volledig verwijderbare
lopers, steunen en roosters.

Gemakkelijk te onderhouden met
de CleanFree Condenser.
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ExtrA 
gestroomlijnd ontwerp
Ergonomisch en stijlvol, ecostoreHP Premium koelwerkbanken kunnen vrijstaand of 
ingebouwd gecreëerd worden tot een gestroomlijnde, geïntegreerde combinatie met de 
Electrolux statische voorbereiding.



15



16

extrA hoge 
prestatie,
extrA efficiëntie, 
extrA gemoedsrust 
voor uw 
professionele 
keuken
ecostoreHP Premium koelwerkbanken  
verminderen uw lopende kosten en
voedselverspilling. Met ontelbare 
aanpassingsmogselijkheden om
de perfecte oplossing te creëren voor 
uw keuken. Groot of klein.
In een restaurant, hotel of kantine.



Wilt u uw energiefacturen verlagen, voedselverspilling verminderen en de schoonmaak
eenvoudig houden? ExtrA efficiëntie, extrA reinigingsgemak en een hele reeks voordelen 
maken van ecostoreHP Premium koelwerkbanken de topklasse.

Hotels

17

extrA
reinigingsgemak

extrA 
voedselveiligheid 

extrA 
aanpassingen

Waarom zou u uw
elektriciteitsrekening
niet met 80% verlagen?
De Electrolux ecostoreHP

Premium koelwerkbank 
met energielabel A en
klimaatklasse 5 verbruikt
slechts 560 kWh per jaar,
waardoor u jaarlijks tot
€ 480 uitspaart*.

Houd voedsel langer
vers en beperk verspilling 
met Optiflow slimme 
luchtcirculatie.
Klimaatklasse 5 staat 
voor een uitstekende 
prestatie zelfs in de  
warmste, meest intensief 
gebruikte keukens.

Supergemakkelijke
reiniging en onderhoud
zonder aan prestatie en
efficiëntie in te boeten
dankzij de CleanFree
Condenser en volledig
uitneembare koelunit aan
de voorkant.

Krijg de werkbank die
u nodig hebt. Ontelbare
mogelijke configuraties, 
aanpassingsmogelijk-
heden en onze nieuwe, 
eenvoudig te gebruiken, 
online configurator maken 
van ecostoreHP Premium de 
perfecte oplossing voor uw 
keuken.

extrA besparingen 
met klasse A

* potentiële energiebesparing op basis van de EU-wetgeving, label verkregen door vergelijking van koelwerkbanken van klasse G met gelijkaardige in klasse A  
  (met een EU-gemiddelde energieprijs van € 0,21/kWh en een nettovolume van 310 l)



Wilt u voedsel langer vers kunnen houden? ExtrA capaciteit, extrA efficiëntie en een reeks 
extrA voordelen maken van ecostoreHP Premium koelwerkbanken de topklasse. 

Restaurants

extrA 
voedselveiligheid 

extrA besparingen
met klasse A

extrA 
aanpassingen

Sla meer voedsel op en
verlaag je kosten. 50 liter*
meer koelcapaciteit dan
werkbanken met dezelfde
oppervlakte maken
ecostoreHP Premium perfect 
voor grote en kleine keukens.

Houd voedsel langer
vers en beperk verspilling 
met Optiflow slimme 
luchtcirculatie.
Klimaatklasse 5 staat 
voor een uitstekende 
prestatie zelfs in de  
warmste, meest intensief 
gebruikte keukens.

Waarom zou u uw
elektriciteitsrekening
niet met 80% verlagen?
De Electrolux ecostoreHP

Premium koelwerkbank 
met energielabel A en
klimaatklasse 5 verbruikt
slechts 560 kWh per jaar,
waardoor u jaarlijks tot
€ 480 uitspaart**.

Krijg de werkbank die
u nodig hebt. Ontelbare
mogelijke configuraties, 
aanpassingsmogelijk-
heden en onze nieuwe, 
eenvoudig te gebruiken, 
online configurator maken 
van ecostoreHP Premium 
de perfecte oplossing 
voor uw keuken.

extrA 
capaciteit

* vergeleken met gelijkaardige 3-deurs koelwerkbanken op de markt.

** potentiële energiebesparing op basis van de EU-wetgeving, label verkregen door vergelijking van koelwerkbanken van klasse G met gelijkaardige in klasse A  
    (met een EU-gemiddelde energieprijs van € 0,21/kWh en een nettovolume van 310 l)
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Wilt u meer opslaan en voedsel langer vers houden? ExtrA capaciteit, ExtrA efficiëntie
en extrA reinigingsgemak maken van ecostoreHP Premium koelwerkbanken de topklasse.

Personeelskantine

extrA
reinigingsgemak

extrA 
voedselveiligheid 

Sla meer voedsel op en
verlaag je kosten. 50 liter*
meer koelcapaciteit dan
werkbanken met dezelfde
oppervlakte maken
ecostoreHP Premium perfect 
voor grote en kleine keukens.

Houd voedsel langer
vers en beperk verspilling 
met Optiflow slimme 
luchtcirculatie.
Klimaatklasse 5 staat 
voor een uitstekende 
prestatie zelfs in de  
warmste, meest intensief 
gebruikte keukens.

Supergemakkelijke
reiniging en onderhoud
zonder aan prestatie en
efficiëntie in te boeten
dankzij de CleanFree
Condenser en volledig
uitneembare koelunit aan
de voorkant.

extrA 
capaciteit

* vergeleken met gelijkaardige 3-deurs koelwerkbanken op de markt.

19
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Krijg extrA waarde met 
onze Customer Care

Eenvoudige,  
plaatsbeparende
installatie

extrA snel en eenvoudig 
onderhoud

ecostoreHP Premium werkbanken 
presteren niet alleen consistent, 
ze zijn ook snel en gemakkelijk 
te installeren. Ze sparen ook 
plaats uit want het is niet nodig 
om ruimte errond vrij te houden. 
Ze hebben enkel ventilatie 
nodig aan de voorkant dankzij 
de torenconfiguratie van de 
koelunit. 

Snel en moeiteloos onderhoud 
zonder de werkbank ter verplaatsen 
aangezien de functionele onderdelen 
gemakkelijk bereikbaar zijn dankzij 
de volledig verwijderbare koelunit 
vooraan van de ecostoreHP Premium.

Tower
Configuration

Ventilatie aan de voorkant met 
torenconfiguratie

Verwijderbare koelunit voor 
ecostoreHP Premium

Accessories 
and consumables
Keep you counter perfectly clean and 
hygienic and make efficient use of the 
storage space available with our full 
range of dedicated accessories  
and consumables.

Scan 
to see our 
accessories  
and detergents



Stainless Steel Polisher 
Om uw ecostoreHP Premium werkbank 
er schitterend te laten uitzien

2in1 Degreaser & Sanitizer 
verwijdert snel en efficiënt alle 
voedselresten en reinigt oppervlakken

Polycarbonaat Containers 
verklappen je hun inhoud bij één
blik. Geschikt voor gebruik bij
temperaturen -100 °C tot 120 °C

Draadroosters en -manden op
gemakkelijk verplaatsbare zijgeleiders
zorgen voor een efficiënter gebruik van
de beschikbare opslagpaats
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Het ecostoreHP

gamma

Koel- en  
vrieskasten

Koel- en 
vrieswerkbanken

Extra capaciteit, extra efficiëntie en extra reinigingsgemak maken van ecostoreHP  
de ideale koeling.

22

ecostoreHP 
Premium

ecostoreHP Premium ecostoreHP 

ecostoreHP 
Touch

ecostoreHP



23
23



24

ecostoreHP Premium ecostoreHP 

KENMERKEN

Klimaatklasse 5 5

Energieklasse A B

Beste in categorie m.b.t. nuttige capaciteit x n.b.

Extreem compacte voetafdruk n.b. x

Hoogte werkblad (mm) 900 850

Koelgas R290 R290 of R134a/R404A

90mm isolatie x x

Cyclopentaan in isolatie x x

Ventilatie vooraan x x

0mm vrije ruimte nodig op de zijkanten, achteraan, bovenaan en onderaan x x

Koelunit beschikbaarheid verwijderbaar uitschuifbaar

Vochtigheidscontrole x n.b.

Integratie met statische voorbereiding x n.b.

CleanFree condensor x x

Verwijderbare magneetband deursluiting, ballonvormig,  
met 3 luchtkamers x x

Interne afgeronde hoeken x x

Interne verwijderbare geleiders x x

Beschikbaarheid configurator x x

1/3 lades beschikbaarheid x x  
(enkel voor gekoelde modellen)

Remote opties beschikbaar x x

Koelunit rechts beschikbaar als optie x x

Slot beschikbaar als optie x x

Aanpasbare poten (+50m/-5mm) x x

Vlak wit cijferdisplay x n.b.

Werkblad verwijderbaar op locatie x x

Visuele alarmen x x

ecostoreHP  

Koel- en vrieswerkbanken
belangrijkste kenmerken

x  Standaard
n.b.  Niet beschikbaar
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ecostoreHP  

Koel- en vrieswerkbanken
belangrijkste kenmerken
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Essentia. 
Ons team staat voor u
klaar. Altijd, overal

Zorg ervoor dat uw
apparatuur blijft
presteren

Onderhoudscontracten
waarop u kunt vertrouwen

Een servicenetwerk,
altijd beschikbaar

U kunt kiezen uit verschillende op maat
gemaakte onderhoudspakketten, volgens uw
wensen, met verschillende onderhouds- en
ondersteuningsmogelijkheden.

Een correct onderhoud in overeenstemming
met de handleidingen en aanbevelingen
van Electrolux is essentieel om onverwachte
problemen te voorkomen. Electrolux Customer
Care biedt een aantal servicepakketten op
maat aan. Neem voor meer informatie contact
op met de gewenste Electrolux Authorized
Partner.

Essentia is het hart van een superieure Customer Care, een service op maat die u
een concurrentievoordeel bezorgt. Essentia biedt u de ondersteuning die u nodig heeft
en verzorgt uw processen met een betrouwbaar servicenetwerk, een reeks op maat
gemaakte exclusieve diensten en een vernieuwende technologie.

U beschikt over meer dan 2.200 Authorized Service Partners, 10.000 servicemonteurs in
meer dan 149 landen en over meer dan 170.000 onderdelen.

Wij staan klaar om u ondersteuning te bieden
met een uniek servicenetwerk dat uw werk
vereenvoudigt.



Volg ons op

Jaar na jaar maakt 
Electrolux Professional 

het werk van haar klanten 
eenvoudiger, winstgevender 

en echt duurzaam, 
elke dag opnieuw.

Excellence,
met het milieu in het gedachten
 Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd

  Al onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag verbruik  
van water, energie en detergent, en voor lage schadelijke emissies

  In de afgelopen jaren zijn meer dan 70% van onze productkenmerken  
bijgewerkt in functie van de milieu-eisen van onze klanten

  Onze technologie is ROHS- en REACH-conform,  
en voor meer dan 95% recycleerbaar

 Onze producten zijn door experts 100% op kwaliteit getest
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Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Experience the Excellence
professional.electrolux.com


