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Efficiëntie
Electrolux ecostore koel- en

vrieskasten gebruiken tot 65% 

minder energie dan standaard

professionele koelkasten.

Prestatie
Electrolux ecostore koel- en 

vrieskasten zijn de beste

oplossing voor het conserveren

van uw etenswaren.ren.

Capaciteit
Electrolux ecostore koel- en 

vrieskasten bieden gemiddeld 50

liter meer effectieve ruimte dan 

vergelijkbare modellen.

De klant 
komt altijd eerst
Voor Electrolux Professional telt de mening van onze klant. 
Uw mening en feedback zorgen ervoor dat we continu innoveren 
en de lat steeds hoger leggen. Zo waren we de eerste die gevaarlijke 
koelmiddelen verwijderden uit onze apparaten. We ontwikkelden 
slimme elektronica voor totale controle over onze koeling. 
Ook staat energiebesparing en duurzaamheid bij ons hoog 
in het vaandel. Hiervoor vragen wij niet uw erkenning. 
Onze voldoening halen we uit de wetenschap dat we producten 
maken die het leven van onze klanten eenvoudiger maken.
Electrolux Professional denkt altijd aan u!
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ecostore Premium: 

de nieuwe generatie van 

geavanceerde, digitale elektronica

ecostore: 

intuïtieve, digitale bediening 

ecostore Touch: 

innovatief touch panel voor

probleemloze controle 
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Standaard uitvoering voor alle modellen

LCD touch panel

Innovatief touch panel voor 

eenvoudige en duidelijke 

bediening

Optiflow

Verticale en horizontale 

luchtcirculatie voor 

optimale en gelijkmatige 

temperatuur

Innovatieve luchtgeleiders

Geven uitstekende en snelle 

luchtverdeling.

Volledig afneembaar voor 

eenvoudige reiniging.

Draadframe condensor

Onderhoudsvrij voor 

continu hoge prestaties

Afgeronde hoeken en 

afneembare RVS geleiders 

en geleidersteunen 

maken het schoonmaken 

eenvoudiger.

Maximale stabiliteit en 

flexibiliteit. Leverbaar op RVS 

stelpoten, op zwenkwielen, 

of voor plaatsing op een 

bouwkundige sokkel.

Deurslot

Voor extra beveiliging
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Uitvoering voor bepaalde modellen

Hoog efficiënte 

componenten

Compressors met laag 

energieverbruik, verdampers 

met groot oppervlak en hoog 

efficiënte ventilatoren

Verdamper buiten 

 de kamer

voor maximale 

inwendige capaciteit

75 mm geïsoleerde wanden

en het verbeterde ontwerp 

van het deurrubber 

 verzekeren laag 

energieverbruik

Ballonvormig deurrubber

Afneembare, brede 

magneetbandsluiting met 

drievoudige luchtkamer 

geeft een perfecte sluiting, 

zonder warmte overdracht

IPX5 waterbestendig

De voorkant van de kast is 

volledig waterbestendig

Interne LED verlichting

Het laagste 

energieverbruik 

(interne neon verlichting bij 

modellen met een glasdeur) 
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MMet dde Eleccttroluxx ecosttoore koeell- en vvrrieskasstten kuunnt u 655%% op eleccttrriiciteit e
bespparen ttot well 720 €€ per jjaaar*

65% totale besparing

Eleectroluxx ecostoore koel- en vrieeskastenn verbruuiken 

toot 65% mminder energiee* dan sttandaarrdd koel-- en 

vrrieskastten dannkzij de pperfectee combiinatie vaan 

mmeerderre innovvatieve uuitvoerinngen:

 Optiflflow, heet intelliggente lucchtcircuulatiesysysteem ddat 

zich aaanpastt aan dee beladinng van dde kastt voor het

beste  koelressultaat een een gelijkmaatige teemperattuur

 75 mmm dikkke cycloopentaaan isollatie vaan de kaast,

60 mmm dikkee isolatie van het koelaaggregaaat en hhet 

uniekee ballonnvormigge ontwwerp mett 3 luchhtkamerrs 

van de magnneetbannd  deurrsluiting zorgenn voor 

drievooudige isi olatie, waardooor condensvoorming

wordt verminnderd enn energiieverliess wordtt  

geminimaliseeerd

Hoog efficiëënte commponeenten: CCompreessors 

met laaag energrgieverbbrur ik, verdr ampeersr  met ggroot 

opo pervlalak en hhoog effificiënte vventilatooren

RR290 naatuurlijjk koelmim ddel ( koolwaaterstof)f) is 

mmeer eneergie-effficiënt ddan andedere koelml iddelelen 

enn reduceeert hett energieeverbruikik met ciri ca 12%%,

waaardoor het brooeikaseffffect wordrdt vermini derd. 

Ommdat R2990 mindder corroosief is, wow rdt dede 

levensn duur vvan de coc mpreesss or verrlel ngd enn wordtt 

besppaaa rt op ono derhhouo dskossten.

Frost t Watch Controol4, de intntelligentte e

automaatische oontdooiining welkke e alleen ggaat

oontdooieen als heet nodig g is, waarrdod or eneergie 

bebespaardd w ordt

HFC, HCFC & CFC vrije Cyclopentaan isolatie 

Electrolluxu  koel-  en vrieskskasten wworden ggeïe soleerd d

mmet Cyclclopo entaanan, een kokoolwatersrstofgas ((HCH ) dat

nietet schaddele ijk is vooor de ozozonlaag, nniet bijdraaaga t aan 

het brb oeikassefe fect en n een betetere isolaatitie met eeen n

langerre e levenssduur geeeft. (Al 422 d agen nna a producctitie

is een ttraraditionelele isolatiee 1 8% mininder efficciëi nt dan 

Cyclopenntat an isoolalatie)

Bespaar direct vele honderden euro’s door te 

kiezen voor ecostore van Electrolux! 

Naaaast het aaanzienlnlijke finaannciële vooordeel dadat u dooror 

dee energieebespararing behhaalt,  kuunt u nu oook nog g 

Ennergie Innvesterriings Afttrrek (EIAA)) aanvraaggen. 

DDit kan uu, al naaar gelanng uw sittuatie, pper kast t enkele 

hhonderdden euroro’s extraa voordeeel opleevveren.

Wat is EIA?

De Energie Invvesteringgs Aftreek (EIA) is een rregelingg 

vaan de Neederlanddse oveerheid oom 

invvesteringgen in eenergiebbespareende 

tecchniekenn en duuurzame  energiee te

bevvorderenn. Met dde EIA kkunu t u 4141,5% 

van de inveesteringsskosten exe tra afftrt ekken 

vaan uw fisscale wwinst (geggevens ovo er 20112). Het t

direrecte finaanciële vov ordeeel is afhaankn elijk vavan het

belaastingpeercentagge; het bbedraagt t ongeveerer 

10%% van dee g oedgeke eurde investeriningskostenen.

De EIAIA kunt u u toepasssen naasast de ‘geewwone’ 

investeeringsaftrtreke . 

EIA op ecostore modellen van Electrolux 

Opp e costorre e modellleen uitgevovoerd met R2R290-

koellmim ddel kkuunt u EIA A aaa nvrageen.n  Naast hhetet f eit 

dat deezez  modelellel n superzrzuinig zijnn, bespaart u 

dus nogmgmaals velele e honderdeden euro’s!

Hoe vraagt u EIA aan?

U kuntnt vanaf 201012 uw aannvrv aag digitaalal d doen via 

de webbsisite van AgegentschapNNL.L.

hthttpt ://wwww.a. gentschahapnp l.nl/progrramammas-regelingenen//

enerrgig elijst-eiaa

Komt uu e er niet uitit? ? Uiteraard kukunnen wij u ookok 

heh lpen bijj h het invullen.n. B el 020-56969292 11 voor

meeere  informaatitie.e  

Laag 
energieverbruik...

Isolatie Optiflow R290 natuurlijk 

koelmiddel

Frost Watch

Control4
Efficiënte

componenten 

32% 26% 20% 12% 10%

Total enenergy ssavings tthanks toto:T

65%

* Energieverbruik is is berekendnd op basis vavan vergelijk tk tussen eenn st s andaard koeloelkast ten op ziczichteh  van een ecostotorere koelkast, 

volgens de richtlijnenen van CECECED Italië
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MMaximale bbeesspparing vvan eneerrggieverrbbruik eenn de bbeeste 
voedseellkkwwaliteit!!

…en de 
hoogste efficiëntie

* Patentnummer EUEU 11070925

** bij ecoostostore Touch en ecostoorere Premium moddellellen

Condensor sensor

Omgevingstemperatuur 

sensor

Verdamper 

sensor

Temperatuur 

sensor in de kamer

Frost Watch Control4

ecostorere Touch bbespaart t energie e

doooro  alleen n te ontdoooien alss h et noddig 

is. FrFroso t Watcch Controrol4

is een ggepatenntet erd allggoritme** dat 

ded  informmatie geebruikt vvan de vivier 

geeïnstalleeerde seensors een van hehet 

inteerne gehheugenn waarin n het gebbruik 

van n de kasst t is opggeslagen (aantaal maal 

dat de deurr wordtt geopend, tijdssduur 

dat de deurr open staat, een dergeelijke), 

waaardoor hhet aanntal benoodigde 

onnttdooicycycli kan vvermindderen. DDe 

onontdooicyyclus wowordt alleeen gesttart als 

er ijsvormrming is iin de veerdampeer en 

wordt ggestopt zzodra heet ijs gesmsmolten iss.

Frost Watch Control

De geavavanceerde e elektronniica in 

ecossttore Premmium mododellen 

beberekent auttoomatisch w wanneerr de

ontdooiccycyclus moett i ingaan. EEen 

intelligigeent algoritmme berekeennt wanneeer 

ononttdooiing nododiig is op bbaasis van 

ingesteldee t tijijden en hoeoe vaak dede deur 

worddtt ggeopend. AAlsls de deurr m minder 

vavaak wordt geoeoppend, resusultlteert 

dit in mindeder ontdooiccycycli en meerer 

enerergigieebesparingg..

Eco defrost**

VeVerbrbeterde ontdooioiining en regelining van

de verdampperer v ventilator geefeftt tot 15%

energigiebebesparing.

DDe wijze van ontdodooioiing is afhannkekelijk 

van de temmpeperratuur:

 onondeder +2 °C met elecectrtriische

ontdooiing

 boven ++2 °C memet ontdooooiing dooor 

midddeel van lucchtconvecectie

Automatische 

smeltwaterverdamping

Hiervoooor wordt hheet gas ggebruikt 

afkokomstig van n de comprpressor, in n plaats 

vavan electrisscche elemeenten, waaaardoor 

minder eennergie wororddt verbruiuikkt (niet vvoor 

remootete modelleenn met aansnsluiting opop een 

exexttern aggreeggaat).
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Optiflow

Het intelligente luchtcirculatiesysteem dat zich 
aanpast aan de belading van de koelkast voor 
de beste koelresultaten en een gelijkmatige temperatuur.

Wat is Optiflow?

Optiflow zorgt voor luchtcirculatie 

tussen de roosters en over de 

opgeslagen etenswaren. Dit 

resulteert in een optimale gelijkmatige 

temperatuur en meer besparing op 

energieverbruik.

Hoe?

 In standaard koelkasten zijn 

krachtige ventilatoren noodzakelijk 

voor luchtcirculatie in de kast die 

veel energie verbruiken. Hoe meer 

weerstand de luchtstroom ondervindt, 

hoe meer energie er wordt verbruikt

 In de ecostore koel- en vrieskasten* 

is de vorm van de condensor 

zodanig ontworpen dat de interne 

luchtweerstand geminimaliseerd 

wordt, deze minder brede condensor 

garandeert de beste koelresultaten.

Gelijkmatige temperatuur

 Een combinatie van verticale en 

horizontale luchtcirculatie voor een 

optimale en gelijkmatige temperatuur

 Verbeterde luchtstroom door het 

gladde oppervlak van de voor- en 

achterkant

 Nieuwe afneembare luchtgeleiders 

garanderen uitstekende en snelle 

luchtdistributie

 Efficiënte werking is verzekerd zelfs 

wanneer de roosters volledig 

beladen zijn * ecostore Touch en ecostore Premium modellen
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Beste prestatie 
in zijn klasse
De hoge kwaliteit van uw voedsel blijft behouden! 
Electrolux koelkasten zijn de beste oplossing 
voor het conserveren van uw voedsel.
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Voedsel conservatie

Het behouden van een hoge 

voedselkwaliteit is geen simpele 

aangelegenheid, zeker in professionele 

keukens waar de deur van de koelkast 

herhaaldelijk wordt geopend gedurende 

de dag, waardoor temperatuur variaties 

ontstaan (de belangrijkste oorzaak voor 

slechte conservatie van vers voedsel). 

Electrolux koelkasten garanderen een 

hoge prestatie voor het behoud van 

voedsel dankzij de snelle terugkeer 

in de veilige temperatuur, buiten de 

gevarenzone, zelfs met frequent 

openen van de deur en bij een hoge 

omgevingstemperatuur.

Trage temperatuur aanpassing 

en slechte luchtvochtigheid 

zijn de belangrijkste 

oorzaken voor het verlies van 

organoleptische eigenschappen 

en voedselstructuur. Dit is een 

voorbeeld van het uiterlijk van 

voedsel nadat het geconserveerd 

is in twee verschillende 

koelkasten: een Electrolux 

ecostore koelkast tegenover een 

standaard koelkast.

Tussen vers, fris uitziend voedsel dat 
bewaard is in een Electrolux ecostore 
koelkast…

…of verkleurd, muf voedsel dat 
bewaard is in een standaard type

Ziet u het verschil?

Welke heeft uw voorkeur?

In minder dan 60 seconden na het sluiten van de deur is de temperatuur van 

de ecostore koelkast (ingesteld op +2°C) terug in de veilige zone (+3°C).
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Maximale belading op een beperkt 

vloeroppervlak

670 0 liter cappaciteit oop 58 cmmm2

vloeeropperrvvlak

500 liter meeer bescchikbaree ruimte

MMeer besschikbarre ruimtee verrminndert de 

bbedrijfskokosten pper liter

MMaximaalle internne ruimtte dankzzij de 

verdammper buititen de kkamer een de

doordaachte indndeling vvan de cccomponeenten

44 roooster nivveaus beeschikbaaar voorr 

een veerbeterdde laadccapaciteeeit (40 kgg 

draagvvermoggen per rooster))

Geschhikt vooor 2/1GNN roosteers en

contaainers enn met eeen optioonnele 

accesssoire eeveneenss bakkeerrijplatenn van 

600x4400 mmm

Bijzonder degelijke constructie

Zowel inwenddig als uuitwendiigg volleddig van 

roestvrrijstaal AAISI3044 ( ecostoooore Premmium 

en ecoostore ToTouch, dde standdadaard

ecostorre kasteen met ggegalvaanniseerdee 

aca hterwwand)

RRVS stelelpoten vvoor maaximale sts abiliteiitt

GGeleiderss en geleleidersteeunenn vaan 

rooestvrijstataal

755 m m isoolatie vooor optimmalee 

koeelprestatities

Rigooureuze kkwaliteititstesten n oom eenn l ange 

levensnsduur tee garandderen:

• DDe koelkkasa t is mmet volleeedid ge 

beelading oopzij gededuwdd omm de 

stererkte van n de stelplpoteen te e testen

• Speccifieke teesten zijjn n uuitgevooerd 

op dee deur (opopenen/ssluuiten) omom de 

duurzaaama heid vvan de sscharniereren 

ene  de mamagneetbbana dsluuittining te 

veerifiëren

• Tranansport teests s garaandnderen dde 

sterktkte van dede transpoooortr  verpaakkk ing 

om te vov orkomemen dat dede koelkasst t

beb schadidigdg  raaktkt t ijdenns ttraransport

Beste degelijkheid en 
beladingscapaciteit!
DDankkzij heett geavvaanceeerrdde onnttwerp ggeven EEllectrolluux ecossttoore 
koell- en vvrrieskaassten ggeemidddeeld 500 liter mmeer effffectievee iinhoudd 
veerrgelekeen meett equiivvalenntte koell-- en vrriieskasstten. 
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Volledig uitneembare interne onderdelen

Roosteters, geleiddere s, geleieided rsteunnene  en luuchtgeleiided rs 

zijn zondeder gereeddscs hap afafneembaaara  voor

eeenvn oudigee reinigingg

Hygiëne en reinigingsgemak

Eenvouudid g uitneee mbaree ballonvvormige 

mmagneettbandsluuiting

OOnderhouudsvrije e draadfrrame coondensoor 

gaarandeertr  continnu de beeste preestaties ((niet 

bij de ecostore Toouch)

Dee deurgrreep is vvolledig van roeestvrijstaaal zondder 

nanaden, zoodat stoof- en vuuilophopping niet mogelijjk is

BiBinnnenkantnt van de kkast mett afgeronnde hoekken, de 

aachter- enen zijwandden zijn uiuitt één sttuuk roestvvrijstaal

Volledigg opklapbbaaar frontptpaneel vovoor eenvvoudige 

toeggaang tot innteterne ondederdelen

WaWatterbestendndig fronttppaneel (IPIPX5 wateerdicht) mmaakt 

ssnelle reininigging van eexterne ooppervlakkken moggelijk*

De uitwewendige booddemplaatat is gemaaakt van nnon-

corrososief mateririaaal, bestetendig teggeen agressssieve

scchohoonmaakkmmiddelenn en wateersrstralen

DDe inwendidige bodememplaat is g geperst vvaan één ssttuk 

roestvrijsjstaal mett m minimale e nnaden (mmininder daann 0,5

mm) ) ttussen de e bodem enen de achtteer- en zijjppanelen

Uitneeembare luchtgeleeiders Uitneeembare rroosters, 

geleidders en ggeleiderstteunen

RVRVS deurgrgreep Opkklalapbaar frrontpaneeelUitneembare 

magneetbatbandsluiting

Onddeerhoudsvrijeije draadframme 

cocondensor

IPXPX55 waterbestendindig*Binnenkant met afgafgereronde 

hoeken

Maximale hygiëne en 
reinigingsgemak
MMet de Electtrroolux ecoossttorex  kooeell- en vvrrieskasstten zijjnn e
hygiëënnee een reiniiggiinngsgemmaak niett llangerr een pprrobleemm.

** bij ecostore Touch enn eecostore Premium m modellen
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ecostore Touch

Innovatief LCD touch panel voor eenvoudige en 
duidelijke bediening. Kies een voedsel categorie en de 
ecostore Touch doet de rest.

ecostore Touch 

bbegeleidt uu door dee vier werkrkgebiedenn (Categoorrie,

HHandmatigig, Instelliningen en HHACCP) mmet daarnanaast

nnog de mmogelijkheeden van TTurbo Koeeling en 

Handmattige Ontddooiing

1

2

3

4

2 Handmatige modus

Voooor preciezze ie nstelling 

van tetemperatuuur en 

luchtvocochtigheid vvolgens uw 

specifiekeke wensen. MetM  de 

mogm elijkheideid om persooonlo ijke

insnstellingen opp te  slaan.

3 Instellingen modus 

WijWijzig de instellillingen n naar 

uw perpersoonlijke wewensen n. 

Veranderer de taal, stel dl datua m 

en tijd in, wijwijzigz  parameteers,rs, 

cocontroleer de ttempem eraturen 

vann de d  sensors, enen ve el meer.

1 Category modus

Vijf voooringesteldlde

voedselclcategorieëeën. 

Selecteerr ee e nvoudidig dg e 

gewenste cacategorie vovoor

het type voedsdsel dat u wwilt 

bewaren en de e ecostore 

Touch past automatm isch allele 

instellingen aan.

4 HACCP controlegebied

Controleert concontinue en 

regre istreert temperatuaturenren en 

eveentunt ele afwijkingen. Een

grafiek totoonton  de werkingsstatus 

en mogelijke piiekeeken en n dalen in 

dede temt peratuur. De gegevgevensen  

kunnenen ge gedownload worden via 

de USB poortort.
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ecostore Premium

De volgende generatie van geavanceerde 
digitale elektronica in koel- en vrieskasten.

Progrgrammeer- enen 

insinsteltoetsen n 

worden geebrbruikt om de 

gewensnstete instellingenn te te 

makakeen en op te slalaaan

HHistorie toets - de intnteerne 

temperatuur worordtdt iedere 

24 uur gegemetmeten vanaf de

stastarttrttijijd. De geregistreerddee 

temperaturen wordedenn 

opgeslagen vvoooor 2 maanden

en kunkunnenen op het scherm 

getoond worden

Lucchtvochtitigheidsccoontrole

haandmatigg iinstellen vvaan 

ddrie niveauaus voor de e 

luchtvochchtigheid bbininnen de

koelkaasst volgens u uw wenseen 

(LAAGAG, GEMIDDDELD, HOOOOG).

Handmdmatige oonntdooiingng

indieen een extrtra 

ontntdooicycluuss nodig iss

Zicichtbare aalarmstatatus - in 

gegeval van eeen alarmm, wordt 

dde LED veerlichting rrood, de 

aalarmcodede wordt ggetoond oop 

het schererm en eeen akoestissch 

alarmsiggnaal weeerklinkt. HeHet

alarmsigignaal blijfjft doorgaaan 

tot dezze handmmatig worddt 

uitgezezet door oop het alaarm 

icoonon te drukkkken. De roode 

LEDD verlichttiing gaat papas 

uitit wanneerer het problbleem 

vverholpenn is.

Turbo KoKoeling - hhaandig 

wanneneer er veel wwijzigingenn 

zijn in in het type ve voedsel 

dadat wordt oppggeslagen. D De 

compressosor blijft in coconstante 

werking g onafhankelelijk van de 

ingestestelde temppeeratuur

Driee sensorsrs - voor ccontinue 

conntrole van de exterrne 

temmperatuur,r, de interrne

temmperatuurur en de wwerking

vaan de conndensor

Froost Watchh Controol

intellligente onntdooiingg 

voorr energiebbesparingg.

Geavvanceerdee elektroonica 

berekkent autoomatisch wanneer r

de onntdooicycclus moeet worden 

gestaart, waarddoor minder cycli 

nodigg zijn en eenergie wwordt 

besppaard.

GGrote wittte digitaale l cijferss, 

oook op afstatand goed zd ichtbaaaar
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AUXILIARARY (indien n aana wezig))Y

AAAAN wanneneer auxillairre oe utput, 

geseselecteerdd al a s AUX, wowordt 

geactctiveerd

ALAA RM

KNINIPPEP RT in gevval a van een alarm tm tijdijdense  

normaaaal bl edrijf (te hogeoge/lage) temperatuurur))

ONTO DOOIINNGG

AANAN wanneer de de ontdooicyclus s

wordt dt geag ctiveerd

FAFAN

AANAN wanneer r de ventilatator start

COMMPRESSOORR

AAN wawanneer de e compressssor

start

SERS VICE

KNINIPPEP RT indien 

er storinringenge  zijn

Totale controle over uw ecostore koel- en vrieskast 
met 4 simpele toetsen

Duidelijke LED weergave van de iconen en de 
interne temperatuur

ecostore

Simpel en gemakkelijk te gebruiken digitale bediening.
Instelling van temperatuur en ontdooiing met een druk 
op de knop!

MANNUALU  DEEFROF ST

Activeeert de handndmatige 

ontdooicicyclus 

“OMLAAAG”G

hhet verlagenen van de 

tememperatuur

SEET

Voooor het insstellen 

vann de interrnne 

temmperatuur en 

andeere parammeters

ONN/OFF buutton

“OMMHOOGG”

Aann/uit toetts en vooor 

het verhogeen van dee 

temmperatuurr

PPRG/MUTE

VVoor het instellen van

dde servicee parameeters 

een het uitzzetten vaan 

hhet akoesstische allarm
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ecostore Touuchch • •• • •

ecosostotore Premium • • •• •

ecostore • •

Service onder 
de top van uw vinger

ecostore Touch: geen zorgen, geen problemen...

Duidelijk zichtbare alarm icoons

Dooor aanraakek n vann het schherm kaan de tecchnicuss 

een logboekk bekijkken, dat aangeefft welk pprobleemm is

opggetreden, wanneeer het pplaats voond en hhoe lanng het 

duuurde. 

HeHet akoesstisch alalarmsignnaal blijft doorgaaan tot ddeze 

hhandmaattig worddtt uitgezeet door oop het aallarm icooon te 

drukkeenn.

AlAlss het alarrmmsignaall u uitgezet iis, blijft hheet visueelle alarmm op

het scheerrm zichtbaaar totdat t het probbleem veerholpenn is.

AlAlss het probleeeem verhoolplpen is, scchakelt dede rode LELED

verlichting g uuit, zodat aaangegeveven wordt t dat de wwerking 

weer nnoormaal is

Deur r open
Neemm contact met

servicce afdelinngg

HHoge 

ttemperatuuur

Lagge 

temmperatuuur
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Bruto capaciteit - liter 670 1430 670 1430 670

LCD Touch screen display • •

Geavanceerd digitaal display • • •

Interne verlichting LED LED LED LED LED

Temperatuur -°C (bij omg.temp. 
+43°C)

-2/+10 
of -22/-15

-2/+10 
of -22/-15

-2/+10 
of -22/-15

-2/+10 
of -22/-15

-2/+10 
of -22/-15

Dual temperatuur -°C (bij omg.
temp. +43°C)

-2/+10 en -2/+10 of 

-2/+10 en-22/-15

-2/+10 en -2/+10 of 

-2/+10 en-22/-15

Remote uitvoering • • •

Koelmiddel
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290

Cyclopentaan isolatie • • • • •

Ontdooi type
Frost Watch 

Control4
Frost Watch 

Control4
Frost Watch 

Control
Frost Watch 

Control
Frost Watch 

Control

Externe en interne wanden van 
roestvrijstaal kwaliteit

AISI304 AISI304 AISI304 AISI304 AISI304

Afmetingen uitwendig - mm 
(BxDxH)

710x825
x2050

1441x825
x2050

710x825
x2050

1441x825
x2050

710x825
x2050

Bruto capaciteit - liter 670 670 1430 1430 670 670

Digitaal display • • • • • •

Interne verlichting

Temperatuur -°C (bij omg.temp. 
+43°C)

-2/+10
of -22/-15

0/+6,
-2/+10

 of -22/-15

-2/+10
of -22/-15

0/+6,
-2/+10

of -22/-15

-2/+10
of -22/-15

Dual temperatuur -°C (bij omg.
temp. +43°C)

-2/+10 en -2/+10 of 

-2/+10 en -22/-15

-2/+10 en -2/+10 of 

-2/+10 en -22/-15

Remote uitvoering • • •

Koelmiddel
R134a/R404a/ 

R290 
R134a/R404a/ 

R290 
R134a/R404a/ 

R290
R134a/R404a/ 

R290
R134a/R404a/ 

R290
R134a/R404a/ 

R290

Cyclopentaan isolatie • • • • • •

Ontdooi type Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Externe en interne wanden van 
roestvrijstaal kwaliteit

AISI304 AISI430 AISI304 AISI430 AISI304 AISI430

Achterwand extern Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd

60Hz model • • • • • •

Afmetingen uitwendig - mm 
(BxDxH)

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

Een compleet gamma

1 deur 1 deur2 deuren 2 deuren  2 halve deuren

1 deur 2 deuren 2 halve deuren

ecostore

ecostore Touch ecostore Premium
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Bruto capaciteit - liter 1430 1430 670 1430

LCD Touch screen display

Geavanceerd digitaal display • • • •

Interne verlichting LED LED LED en NEON LED en NEON

Temperatuur -°C (bij omg.temp. 
+43°C)

-2/+10 
of -22/-15

+2/+10 of -20/-15
(bij 32 °C)

+2/+10 of -20/-15
(bij 32 °C)

Dual temperatuur -°C (bij omg.
temp. +43°C)

-2/+10 en -22/-15
of -6/-2 (vis)

Remote uitvoering

Koelmiddel
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290

Cyclopentaan isolatie • • • •

Ontdooi type
Frost Watch

Control
Frost Watch

Control
Frost Watch

Control
Frost Watch

Control

Externe en interne wanden van 
roestvrijstaal kwaliteit

AISI304 AISI304 AISI304 AISI304

Afmetingen uitwendig - mm 
(BxDxH)

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

Bruto capaciteit - liter 1430 1430 670 670 1430 1430

Digitale display • • • • • •

Interne verlichting NEON NEON NEON NEON

Temperatuur -°C (bij omg.temp. 
+43°C)

-2/+10 
of -22/-15

+2/+10 of -20/-
15 (bij 32 °C)

+2/+10
(bij 32 °C)

+2/+10 of -20/-
15 (bij 32 °C)

+2/+10 
(bij 32 °C)

Dual temperatuur -°C (bij omg.
temp. +43°C)

-2/+10 
en -6/-2 (vis)

Remote uitvoering

Koelmiddel R134a R134a/R404a
R134a/R404a/

R290
R134a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/
R290

Cyclopentaan isolatie • • • • • •

Ontdooi type Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch

Externe en interne wanden van 
roestvrijstaal kwaliteit

AISI304 AISI304 AISI304 AISI430 AISI304 AISI430

Achterwand extern Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd Gegalvaniseerd

60Hz model • • • •

Afmetingen uitwendig - mm 
(BxDxH)

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

1 deur en 
2 halve deuren

4 halve deuren 2 glasdeuren1 glasdeur

1 glasdeur1 deur en 
2 halve deuren

4 halve deuren 2 glasdeuren

ecostore

ecostore Premium
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Wij zijn ervan overtuigd dat dit de juiste benadering is: wees gericht op de 
markt en anticipeer op de behoeften van de klant, ongeacht of dat nu gaat om 
het ontwerp, de  productie, marketing of service. Binnen Electrolux noemen we 
dit “obsessie voor de klant”, omdat de verzoeken, wensen en meningen van onze 
klanten de sturende factor zijn in onze bedrijfsvoering en productontwikkeling.

Electrolux, 
klant georienteerd 

Productie, inspectie en eindtests voor al onze 

producten 

Productie kwaliteit betekent streven naar steeds hogere 

prestaties.

“Made by Electrolux” staat wereldwijd garant voor een 

hoog technologie- en kwaliteitsniveau en een ontwerp en 

productontwikkeling gericht op de gebruiker. Electrolux 

Professional past een zeer efficiënt productieproces 

toe dat door continue verbetering foutenkansen tot een 

minimum beperkt. 

Bij de Electrolux Professional koeling productielijnen 

worden alle kasten stuk voor stuk getest, en voor 

verpakking van het product zijn alle functies gecontroleerd 

door hoog gekwalificeerde technici. Daarnaast wordt 

een vast percentage apparatuur willekeurig geselecteerd 

en aan een compleet onderzoek onderworpen (‘spot 

checking’) zowel aan het einde van de productielijn als 

in het voorraad magazijn. Dit hoge kwaliteitsbesef stelt 

Electrolux in staat te blijven voldoen aan de behoeften 

van steeds veeleisender eindgebruikers.

Professioneel advies: meer dan 1.000 

specialisten staan voor u klaar

Een team van meer dan 1.000 gespecialiseerde technici 

verspreid over heel de wereld met één en hetzelfde 

doel: het ontwerpen van apparaten die eenvoudig zijn 

om te gebruiken, functioneel en volledig betrouwbaar. 

De voortdurende samenwerking tussen ontwerpers, 

technici en chefkoks garandeert dat Electrolux 

producten worden vervaardigd volgens specifieke 

professionele richtlijnen. Deze specialisten en hun 

verkoop partners staan klaar om u te ondersteunen 

bij het bepalen van de optimale werkwijze, inclusief 

een advies over de meest geschikte apparatuur die 

aansluit bij wat voor ú belangrijk is. Van eetcafé tot 

bedrijfsrestaurant of productiekeuken, Electrolux heeft 

een oplossing die perfect past.

Project- en offerte software voor 

grootkeuken oplossingen



CHEFACADEMY

Electrolux Chef Academy: live seminars en 

chef-tot-chef kennisoverdracht  

De Electrolux Chef Academy is opgericht vanuit de 

gedachte om het beste in gastvrijheid, onderwijs en 

informatievoorziening te bieden. Diepte seminars voor 

catering professionals, demonstraties en gedetailleerde 

instructie over het gebruik van apparatuur zijn slechts 

een greep uit de vele activiteiten die wij meer dan 6.000 

bezoekers per jaar bieden. U kunt zelf ervaren hoe de 

producten werken onder begeleiding van een Electrolux 

Executive Chef, een chefkok die niet alleen zijn sporen 

heeft verdiend in prestigieuze hotels, restaurants of 

instellingen, maar ook een uitgebreide kennis heeft van 

innovatieve apparatuur en vernieuwende grootkeuken 

concepten. Elke seminar bestaat uit:

•  Techniek demo: werking display, 

gebruikshandelingen, toebehoren en correct 

onderhoud. 

•  Culinaire demo: kooktechnieken, ingrediënten, 

workflow advies en live kooksessies.

Electrolux service: dichtbij, waar ook ter wereld

Wanneer we spreken over de betrouwbaarheid en 

wereldwijde aanwezigheid van Electrolux Professional, 

doelen we op het grootste service netwerk ter wereld, 

samengesteld uit vakbekwame en gecertificeerde 

partners die dagelijks bezig zijn met een veelvoud 

aan taken. Van installatie tot onderdelen levering en 

onderhoud. Ons gezamenlijk doel is het garanderen 

van efficiënte klantenservice en snelle technische 

assistentie.

•  1.139 geautoriseerde service centra

•  Meer dan 5.000 professionele monteurs 

•  Gegarandeerde beschikbaarheid van onderdelen 

tot 10 jaar na de laatste productie datum

•  44.000 beschikbare onderdelen op voorraad

•  24/48 uur levering van onderdelen wereldwijd



Vraag naar de informatieve Ecoguide, om u te helpen bij 

de keuze van uw professionele koel- of vrieskast, 

bij: www.electrolux.com/foodservice.

bij 
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www.electrolux.nl/foodservice

Share more of our thinking at www.electrolux.com
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Voor de volledige lijst van gecertificeerde producten gaat u naar www.electrolux.com/foodservice

TALIË – (VRIJWILLIG ENERGIE

CLASSIFICATIE LABEL)

EIA

NEDERLAND - EIA

(ENERGIE INVESTERINGS AFTREK)

UK - ECA (ENHANCED  

CAPITAL ALLOWANCE)

DENEMARKEN - GO’ ENERGIMÆRK 

(DEENS ENERGIE BESPARINGS LABEL)


