Odkryj Doskonałość Electrolux
i podziel się z nami swoimi
przemyśleniami na
www.electrolux.com/professional

Śledź nas na

Przeniesiemy
twój biznes
na następny
poziom
Rozwiązania w zakresie
profesjonalnych zmywarek dla
promowania opłacalnej działalności

Twój główny kontakt:

Niezależnie od
twoich potrzeb,
Electrolux
Professional
znajdzie rozwiązanie

Wybierz produkt pasujący do twojej działalności!
Zmywarka kapturowa

Zmywarka podblatowa

> 80 koszów na godzinę
> zużycie wody tylko 2 litry na cykl
mycia
> automatyczny cykl samooczyszczania
> jednowarstwowy kaptur ręczny
> bojler atmosferyczny z pompą
płukania
> wbudowany dozownik
nabłyszczacza
> 9,9 kW, 400V/3N/50

> 540 naczyń na godzinę
(30 koszów 500 x 500 mm)
> jednowarstwowa konstrucja z drzwiami
dwuwarstwowymi
> zasilany bojler ciśnieniowy (4,5 kW)
> pompa spustowa
> cykl 120/180 sekund
> łagodny rozruch Soft Start
> automatyczny cykl samo-oczyszczania
> 5,35 kW, 400V/3N/50

wymiary (sz x g x w)

746 x 755 x 1549 mm

KOD: 505089
CENA PROMOCYJNA:

10.994 PLN

Przeniesiemy
twój biznes
na następny
poziom
Wybierz właściwe rozwiązanie,
zapewniające maksymalne korzyści dla
twojej działalności.
Warunki
hh Ceny zmywarek uwzględniają akcesoria w
zestawie; akcesoria opcjonalne należy zamówić
osobno. Ceny nie zawierają podatku VAT,
koszt wysyłki, kosztów instalacji oraz rozruchu
przy przekazaniu do eksploatacji. Warunkiem
gwarancji jest instalacja przez autoryzowany
serwis.
hh Ceny promocyjne obowiązują dla zamówień
złożonych w okresie trwania promocji.

Zmywarka do szkła

Czas trwania promocji

> 30 koszów na godzinę (400 x 400 mm)
> 1 cykl
> pompa spustowa
> wbudowany dozownik detrgentu i
nabłyszczacza
> 2,3 kW, 230V/1N/50

Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych
pomiędzy 1 marca 2018 a 20 grudnia 2018.

Twój główny kontakt:

wymiary (sz x g x w)

wymiary (sz x g x w)
600 x 610 x 820 mm

KOD: 402116
CENA PROMOCYJNA:

KOD: 400132
CENA PROMOCYJNA:

460 x 565 x 715 mm

5.336 PLN

W celu uzyskania dalszych informacji apraszamy
do kontaktu:

5.975 PLN

