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Spar penger
Reduser matsvinn
ecostore kjøle-og fryseskap



Spar på   
energien
Electrolux Professional ecostore kjøleskap er en perfekt løsningen for å 
redusere kostnader og minske matsvinn takket være Energy Efficiency Class 
B og Climatic Class 5 Les mer om de unike funksjonen i ecostore skapene!

*beregnet i et 503 ltr en-dørs kjøleskap.

Energiklasse B utgjør 
en virkelig forskjell på 
strømregningen

Det er penger å spare ved 
å bytte ut ditt gamle klasse 
G kjøleskap med Electrolux 
Professional ecostore klasse B 

-78% energi  
forbruk = mindre  
energikost*

Matkonservering 
reduserer matsvinn
Klimaklasse 5 betyr optimal 
bevaring og høy ytelse selv i 
krevende 40 °C kjøkken. 
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-78%
Refrigerated Cabinets

-70%
Freezer Cabinets
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R29
Et mer ansvarlig alternativ

R290 (Hydrocarbon) er mer energieffektiv 
enn andre kjølemidler og reduserer 
energiforbruket med ca. 12 % - og 
reduserer dermed effekten på global 
oppvarming. R290 er en mindre 
etsende kjølemiddelgass som forlenger 
levetiden til kompressoren og reduserer 
vedlikeholdskostnadene

“CO2 er et naturlig kjølemiddel, god mot miljøet. 
Det er ikke-brennbart, ikke-giftig og 20 % mer 
energieffektivt.** CO2 er klimavennlig, har ikke noe 
potensial for ozonnedbrytning, og dets globale 
oppvarmingspotensial er ett”

** sammenligning basert på en kjølekrets som bruker HFC R404A,
blant de beste kjølemidlene som brukes i kjøling.
Spesifikke modeller tilgjengelig på forespørsel

Uslåelig kapasitet

Med sitt design gir Electrolux Professional 
ecostore kjøleskap i gjennomsnitt 50 liter 
mer tilgjengelig plass sammenlignet med 
tilsvarende skap på markedet.

+50 
liter

Enkel i bruk og kontinuerlig ...

Tilkobling for konstant sporing av HACCP-
data og servicevennlighet gjennom APP 
gir trygghet og enkel bruk (ikoner mer 
synlige og større sifre)



Ypperlighet med tanke på miljøet
  Alle våre fabrikker er ISO 14001-sertifisert

  Alle våre løsninger er designet for lavt forbruk av 
vann, energi, vaskemidler og skadelige utslipp

  I løpet av de siste årene er over 70 % av 
produktfunksjonene våre oppdatert med tanke 
på miljøbehovene til våre kunder

  Vår teknologi er RoHS og REACH-kompatibel og 
over 95 % resirkulerbar

  Våre produkter er 100 % kvalitetstestet av 
eksperter

Follow us on

www.electroluxprofessional.com

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.


