
Hoogperformante koel-en vrieskasten, 
met slechts 700mm diepte



prostore

prostore 500

De nieuwe generatie biedt een onovertroffen 
capaciteit, een nog efficiënter energieverbruik 
en een stille werking.

Tot 65 liter extra ruimte*
Het nieuwe gamma prostore biedt de grootste 
nettocapaciteit op de markt. Bovendien zorgt de 
700mm diepte voor een perfecte uitlijning met 
(gekoelde) werktafels, ideaal voor een optimale 
keukeninrichting.

Capaciteit

50% minder geluid* 
Ontworpen voor een keuken, maar tegelijk ook 
perfect voor een bibliotheek. prostore garandeert 
een betere werkomgeving.

Stille werking

Tot 55% minder energieverbuik*
prostore garandeert lagere verbruikskosten en 
draagt zorg voor het milieu. Topprestaties en een 
langere levensduur dankzij het gebruik van R290 
natuurlijk koelmiddel en Cyclopentaan isolatie.

Efficiëntie

*in vergelijking met gelijkaardige koel-en vrieskasten.



prostore 800

Hoogperformant, met slechts 700mm diepte



700mm diepte
Een optimale 
keukeninrichting dankzij 
een perfecte uitlijning met 
de Electrolux Professional 
(gekoelde) werktafels

Deurslot
Voor extra veiligheid

65mm geïsoleerde 
kastwanden
het verbeterde ontwerp
van de deurafsluiting 
verzekeren een laag 
energieverbruik

Voetpedaal
Voor makkelijk en snel 
openen, ook met de handen 
vol

1/1 Gastronorm
prostore 500 koel- en 
vrieskasten bieden plaats 
aan één GN 1/1 per rooster

2/1 Gastronorm
prostore 800 koel- en 
vrieskasten bieden plaats 
aan twee GN 1/1 per 
rooster

Standaardfunctie op alle modellen Standaardfunctie op prostore 500-modellen



Interne LED-verlichting
Voor het laagste 
energieverbruik

Afneembare 
brede ballonvormige 

deurrubbers met isolatie 
op 3 plaatsen, zorgen voor 

een perfecte afsluiting 
en een verminderde 
warmteverspreiding

Verborgen verdamper
Voor maximale 

interne capaciteit

IPX5 waterbestendig
Volledig waterdichte 

voorzijde

Cook&Chill
prostore 500
is compatibel  

met het 10 GN1/1  
Cook & Chill-systeem

Standaardfunctie op prostore 800-modellen Standaardfunctie op bepaalde modellen



Share more of our thinking at www.electrolux.be/professional

prostore 
Premium 500 2 halve deuren 1 glasdeur1 deur

prostore 
Premium 800 2 halve deuren1 deur

 

Bruto capaciteit - liter 470 470 470

Geavanceerd digitaal display • • •

LED-verlichting • • •

LED-deurverlichting •

Temperatuur - °C 
(bij omg. temp. +43°C) 0 +10 / -15 -22 0 +10 / -15 -22

Temperatuur - °C 
(bij omg. temp. 32°C) 0 + 10

Remote uitvoering •

Koelmiddel R134a/R404a/R290 R290 R290

Cyclopentaan isolatie • • •

Ontdooi type Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch Control

Externe en interne wanden van 
roestvrijstaal kwaliteit AISI 304 AISI 304 AISI 304

Afmetingen uitwendig – mm 
(BXDXH) 600x700x2040 600x700x2040 600x700x2040

 

Bruto capaciteit - liter 720 720

Geavanceerd digitaal display • •

LED-verlichting • •

Temperatuur - °C 
(bij omg. temp. +43°C) 0 +10 / -15 -22 0 +10 / -15 -22

Remote uitvoering* •

Koelmiddel R134a/R404a/R290 R290

Cyclopentaan isolatie • •

Ontdooi type Frost Watch Control Frost Watch Control

Externe en interne wanden van 
roestvrijstaal kwaliteit AISI 304 AISI 304

Roomijs model •

Afmetingen uitwendig – mm (BXDXH) 900x700x2040 900x700x2040
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