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Kookketels in 1930 Eerste generatie kantelbare kookketels 1934 Ingerichte grootkeuken in klooster 1960

Een sterke passie voor innovatie, 
veel aandacht voor klanten en 
een overtuigde keuze voor 
duurzaamheid; dat zijn de 
kernwaarden waar Electrolux 
Professional voor staat en die 
onze visie ondersteunen. Dit 
verhaal gaat terug tot 1871, en 
loopt vandaag nog altijd door. 
De geschiedenis van de 
Zwitserse Electrolux producten, 
is rechtstreeks gelinkt aan het 
Therma merk, de marktleider. 
thermaline biedt uiterst 

geavanceerde technologie, hoge 
kwaliteit, innovatief design en 
toestellen die zich 
onderscheiden in 
gebruiksgemak. Dit komt door 
de kennis die over meer dan 
honderd jaar aan expertise 
verworven werd. De elegantie 
van de Swissfinish producten 
resulteert in toestellen die ook in 
compacte keukens kunnen 
presteren, zonder compromis op 
het gebied van prestaties, 
onderhoud en aantrekkelijkheid.

Productie, 
Precisie en Traditie
al meer dan 100 jaar
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Bern

Zurich

Sursee 

thermaline: Swiss excellence
Nieuwe perspectieven voor 
de professionele keuken

Servicedienst: dichtbij de 
eindklant, overal ter wereld
Als we het hebben over de 
wereldwijde aanwezigheid en de 
betrouwbaarheid van Electrolux 
Professional, dan spreken we 
over het grootste service 
netwerk ter wereld. Dit bestaat 
uit geschoolde en 
gekwalificeerde partners, elke 
dag bezig met uiteenlopende 
taken: van de installatie over 
wisselstukken tot onderhoud. 
Hun gezamenlijk doel is om een 
efficiënte servicedienst te 
garanderen en snelle technische 
bijstand te kunnen verlenen. 
Voor de levering, installatie en 
grondige opgevolging van de 
producten beschikken wij over 
een wereldwijd servicenetwerk 
dat snel en met grote expertise 
onze klanten bijstaat, overal ter 
wereld.

• meer dan 2.000 
 geauthoriseerde service 
 centers
• meer dan 10.000 expert 
 servicemonteurs
• 10-jarige levering van 
 onderdelen na stopzetting van
 de productie
• 98.000 beschikbare 
 onderdelen in voorraad
• 24/48 uurs levering van 
 onderdelen, overal ter wereld

Sursee, nieuw centrum voor 
Productie en Competentie
In het 25.970 m2 grote 
Productiecentrum, volledig 
gewijd aan Excellence, huizen 
niet alleen traditionele zaken als 
productiemachines, laboratoria 
en kwaliteitscontrole, maar het 
werkt ook als een wereldwijd 
Competence Center. Dit 
Competence Center waarborgt 
snelle en efficiënte 
ondersteuning voor 
keukenplanners en hun klanten, 
verspreid over de hele wereld.

Verwarmen en koelen 
zonder fossiele brandstof
Het geothermisch systeem is 
een gesloten warmtewisselaar, 
die zorgt voor een 
klimaatcontrole in de gebouwen, 
zonder daarvoor beroep te doen 
op fossiele brandstoffen. De 
pompen halen de grondwarmte 
uit de aarde tijdens de winter en 
brengen een teveel aan warmte 
terug de grond in tijdens warme 
zomerdagen.
Electrolux Professional maakt nu 
al gebruik van deze innovatieve 
energie, om de jaarlijkse 
energieconsumptie en de 
CO2-uitstoot te verminderen 
(-92% tegen het eind van 2013).

Energiebesparingen
Het Sursee Center wordt 
aangedreven met een innovatief 
geothermisch systeem, dat op 
jaarbasis 70% minder energie 
verbruikt. Met dit bij uitstek 
groene systeem onderlijnt 
Electrolux Professional 
nogmaals het belang van 
duurzaamheid.
Duurzame verlichting en nieuwe 
lasergestuurde snij-apparatuur 
dragen ook bij tot een 
vermindering van de 
energieconsumptie.
De verlichting verbetert ook het 
algemene werkklimaat en dat 
draagt bij tot een 
geoptimaliseerde productie.

Sursee, Switzerland.
thermaline Competence- en 
Productie Center
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Meer dan duurzaam
thermaline Modular 80 & 90 
wordt gedragen door een sterk 
intern frame, volledig bestand 
tegen stoten en corrosie, 
dankzij de volledige structuur in 
2 mm dikke AISI304 
roestvrijstalen profielen. Dit 
unieke frame garandeert een 
structuur die niet vervormt in 
eender welk type installatie (op 
poten, plintsokkel, beton of zelfs 
hangend).

Vrij koken
Er zijn nooit genoeg kookvelden 
in een centrale keuken. De 
nieuwe free-cooking top laat u 
toe om potten en pannen te 
gebruiken, maar ook om 
rechtstreeks èn tegelijkertijd op 
de plaat met voeding te werken.

Vermogen onder controle
Laat al uw creativiteit los, en dat 
met een controle tot op 1°C 
nauwkeuring! De unieke glazen 
display met heldere back-lit 
LED-technologie geeft u op de 
elektrische uitvoeringen alle 
controle over uw handelingen.

Swiss excellence
Zwitserse productie met 
ongeëvenaarde finishing. De 
Thermodul naadloze verbinding 
tussen alle toestellen (inclusief 
ProThermetic kookketels en 
braadpannen) verhindert het 
insijpelen van vloeistoffen en 
zorgt voor maximale hygiëne.

Modular 80 & 90
Gebouwd voor de zwaarste 
keukens
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Specialist in energiebesparing 
en efficiëntie

Precies temperatuurbeheer
Superieur temperatuurbeheer 
met thermokoppels die tot op 
1°C nauwkeurig werken. De 
multifunctionele Free-cooking 
tops hebben tot 8 verschillende 
sensoren, en met het 
hoogwaardige Powerblock 
verwarmingssysteem op de 
elektrische versies, de hoogst 
mogelijke hitteverspreiding. Dit 
zorgt voor grotere efficiëntie en 
een beter eindresultaat op het 
bord omdat u de hele plaat 
kunt gebruiken, en dat bij 
temperaturen van 80 tot 350°C.

Ecotop met 35% 
energiebesparing
Modular 80 & 90 is ook mogelijk 
met Ecotop, een speciale 
doorkookplaat uitvoering die 
warmteverlies tegengaat en 
garant staat voor 
energiebesparing. De speciale 
Ecotop coating zorgt voor een 
hoge efficiëntie en vermindert de 
uitstraling van de hitte van de 
kookplaat naar de rest van de 
keuken. Ecotop kookplaten 
hebben tot 8 verschillende 
sensoren om de temperatuur 
optimaal te kunnen regelen en 
bijsturen. Uw keuken zal tot 35% 
minder energie gebruiken 
dankzij deze nieuwe 
technologie, waarbij het bijsturen 
van de temperatuur zo simpel 
wordt als het verschuiven van 
uw potten en pannen.

Efficiëntere gasbranders
Deze technologie, uniek in zijn 
soort, zorgt voor een 
automatische aanpassing van 
de vlam aan de grootte van uw 
potten en pannen. De 
gepatenteerde drieringbranders 
zorgen voor een optimale 
verbranding en realiseren een 
efficiëntie van wel 65%, nooit 
gezien op gasbranders. 
Bovendien kunt u in uw keuken 
ook besparen op energie door 
het gebruik van automatische 
stop&start- functies die tevens 
het werkklimaat in uw keuken 
aangenaam houden. Standby 
mode op elektrische toestellen, 
en Ecoflam op gasbranders met 
panherkenningsensoren, alles is 
mogelijk.
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Maximale betrouwbaarheid
voor uw keukenplanning

Perfecte 
warmteverspreiding
De zeer resistente 
chroomplaten van de frytops 
zorgen voor een snelle en egale 
verspreiding van de hitte. Alle 
energie wordt geconcentreerd 
aan het oppervlak, zo 
vermindert de tijd om de ideale 
temperatuur te bereiken. 
Voeding blijft niet meer plakken 
aan het oppervlak, wat het 
gebruik van verschillende 
soorten voeding mogelijk 
maakt. En het chroom 
oppervlak maakt het veel 
eenvoudiger om na elkaar 
verschillende smaken te 
bereiden, zonder dat ze zich 
vermengen.

Onderkasten voor borden 
of voeding
Een perfecte basis voor uw 
gerechten: bordenwarmkasten 
en ‘holding’ kasten. Deze 
toestellen werken met lage 
temperaturen en zorgen voor 
stabiele en uniforme 
temperaturen om uw gerechten 
in de meest optimale condities 
te bewaren. Dit met 
inachtneming van alle 
hygiënevoorschriften, zonder 
compromissen te maken op het 
gebied van smaak, kleur of 
uitzicht. De bordenwarmkasten 
werken met temperaturen van 
30° tot 110°C, en de ‘holding’ 
kasten gaan van 30° tot 120°C.

Ingewerkte kuipen
in roestvrijstaal
In alle kuipen waar water 
gebruikt wordt, is het materiaal 
gemaakt uit dezelfde legering 
als het bovenblad. Dit 
vermindert de kans op corrosie. 
Het zeer resistente materiaal 
zorgt voor de lange levensduur 
van uw keuken.
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Snelle reiniging
Het thermaline Modular 80 & 90 
gamma biedt een IPX5- (op 
elektrische uitvoeringen) en 
IPX4- (op gasuitvoeringen) 
waterbescherming volgens IEC 
internationale richtlijnen en is 
beschermd tegen waterstralen. 
Het slimme ontwerp van de 
werkbladrand zorgt ervoor dat 
de voorkant van de toestellen 
niet vuil wordt.

Onderkasten met afgeronde 
hoeken
Gebouwd volgens de strengste 
hygiënevoorschriften volgen de 
onderkasten de H2-standaard 
met grote afgeronde hoeken om 
eenvoudig te reinigen. H3 (tot 
aan bovenzijde afgerond) is 
leverbaar als optie. 

Verwijderbare schoorstenen
Dubbelzijdig uitgevoerde 
schoorstenen kunnen 
eenvoudig uit elkaar gehaald 
worden om te reinigen.

Bedieningspaneel in gehard 
glas
Het heldere bedieningspaneel 
met backlit LED-technologie 
onderging een speciale 
behandeling zodat het ook 
resistent is tegen de inwerking 
van agressieve detergenten, wat 
een snelle en veilige 
schoonmaak mogelijk maakt.
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Veiligheid en comfort 
in uw keuken
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Goed zichtbare LED voor 
volledig overzicht
Zoals hierboven getoond, geeft 
de LED (op elektrische versies) 
met zeer duidelijke cijfers de 
temperatuur aan, zodat deze 
ook van op afstand goed 
leesbaar is. De gasfuncties 
hebben via LED een ‘Level’ 
indicatie, vergelijkbaar met een 
traditionele standenschakelaar.

Metalen knoppen met 
siliconen grip
De metalen bedieningsknoppen 
hebben een antislip, 
warmtebestendige siliconen grip 
voor nog betere controle. De 
logo’s en iconen worden 
ingebrand in laserschrift, zijn 
duidelijk zichtbaar en bestand 
tegen corrosie en detergenten. 
De afwezigheid van hoekjes en 
kantjes zorgt ook voor een 
betere garantie tegen 
bacteriegroei. De heavy-duty 
metalen bedieningsknop is 
bestand tegen hoge en  
ook vaak wisselende 
temperaturen.

Kookfuncties met een 
overlooprand
Aan de veiligheid van het 
keukenpersoneel wordt gedacht 
door de speciale hoge 
overlooprand aan pastakokers, 
friteuses, aquacookers en 
bain-maries. Deze zorgen voor 
meer veiligheid omdat er geen 
water meer in een friteuse kan 
lopen, maar ook voor meer 
voedselveiligheid omdat er geen 
vervuiling door andere 
vloeistoffen kan voorkomen. 



Technologische innovatie
voor professionals
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Nieuwe aquacookers
Verschillende 
keukenbereidingen, zoals 
bain-marie, vacuümgaren en 
pastakoken kunnen allemaal 
vlot en veelzijdig gedaan 
worden in de aquacooker.

Gepatenteerde flower-flame 
branders
Zeer efficiënte flower-flame 
branders produceren minder 
overbodige warmte, terwijl de 
vlam zelf gecontroleerd is op de 
bodem van de pan, niet op de 
rand.

Technische ervaring
Het Modular 80 & 90 gamma is 
flexibel genoeg om u rug-aan-
rug-, eilandopstellingen en zelfs 
hangende kookunits aan te 
bieden. Het is ook het enige 
gamma dat een 800 mm 
doorgeefuitvoering heeft. 
thermaline produceert meer 
dan 600 verschillende gas en 
elektrische toestellen zodat we 
aan elke wens tegemoet 
kunnen komen.

Free-Cooking top
De kwaliteit van uw gerechten 
wordt bewaakt door de 
multifunctionele free-cooking 
top. Deze werkt met direct of 
indirect contact waarbij alle 
potten en pannen bruikbaar zijn 
op twee of vier verschillende 
kookzones. De ingebouwde 
standby-functie zorgt ervoor 
dat het vermogen vermindert 
op het moment dat er geen 
voeding of pannen meer 
aanwezig zijn.
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Diepvriezer in de onderbouw
Een zeer flexibele oplossing in 
een keuken met beperkte 
ruimte, in te stellen als positieve 
of negatieve gekoelde opslag, 
recht onder de handen van de 
chef.

Grootveldinductie 
Dit ingenieus ontwerp zorgt 
ervoor dat u tot met 16 
verschillende pannen 
tegelijkertijd, eender waar op de 
kookplaat kunt werken. Met de 
nieuwe Quad+ technologie zijn 
de inductietoestellen nog 
steviger en duurzamer.

Friteuses
De speciale v-vormige kuip met 
elektrische of gasverwarming, 
biedt u puike prestaties en een 
hoge efficiëntie. De olie is zeer 
snel op temperatuur en 
garandeert een hoge productie. 
De speciale lasergelaste kuipen 
met afgeronde hoeken zorgen 
voor een lange levensduur en 
een eenvoudige reiniging. Door 
de plaatsing van de verwarming 
buiten de kuip zijn de toestellen 
ook een stuk veiliger voor de 
gebruikers.

American-style grill
De speciale ‘American-style’ 
grill gebruikt minder vermogen, 
bespaart energie en garandeert 
een verhoogde productiviteit. 
Dankzij het ultra-efficiënte 
verwarmingssysteem 
verwarmen de vlammen de 
speciale stralingsschilden tot 
temperaturen boven de 700°C.  
De warmte wordt zo verspreid 
naar de warmtedeflectoren, die 
de warmte aan het 
grilloppervlak snel en uniform 
verspreiden. Op deze wijze zijn 
er, overal op het grilloppervlak, 
dezelfde hoogwaardige 
resultaten voor alle soorten 
ingrediënten.
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Swissfinish is beschikbaar op 
speciale aanvraag. 
Eenvoudigere reiniging, langere 
levensduur en nog steviger 
werkblad voor superieure 
hygiëne en constructie. 

Best-in-class voor haar 
prestigieus en ergonomisch 
ontwerp, geeft de thermaline 
Modular 80 & 90 een echt 
aangenaam werkklimaat in uw 
keuken.
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Swissfinish Modular 80 & 90 
Uniek ontwerp
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Excellence
met het milieu in gedachten
Electrolux Professional oplossingen beantwoorden perfect aan 
de behoeften van de klanten, op gebied van betrouwbaarheid, 
kostenefficiëntie en duurzaamheid. 

• Alle Electrolux fabrieken zijn ISO 14001 gecertificeerd

• Alle Electrolux Professional oplossingen zijn ontworpen voor laag
 water-, energie- en wasmiddelverbruik, en hechten ook een groot 
 belang aan een lage impact op het milieu

• Alle Electrolux Professional oplossingen munten uit in kwaliteit, 
 een lange levensduur met de laagste  levenscycluskosten. Er zijn 
 installaties die na 40 jaar nog dagelijks gebruikt worden

• Alle Electrolux Professional oplossingen zijn meer dan 95% 
 recycleerbaar

• Alle Electrolux Professional oplossingen zijn 100% getest op de 
 kwaliteit en stuk voor stuk gecontroleerd door ervaren technici

• In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan 70% van Electrolux 
 Professional oplossingen verbeterd met functies die ontworpen zijn 
 volgens de behoeften van klanten, rekening houdende met het
 milieu

• Electrolux Professional ondersteunt een specifiek energiebesparend 
 programma om het energieverbruik van de productiefaciliteiten te 
 verminderen

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