
Meer rendement
Met de Electrolux ecostore koel- 
en vrieskasten kan u tot 80% 
minder energie verbruiken en kan 
u tot wel €830/jaar besparen.*

* Voor meer details download de ecostore brochure op
professional.electrolux.nl

SNELLE
LEVERING
SCHERPE
PRIJZEN

Bespaar tot*
830 euro
(vrieskast)

en 300 euro
(koelkast)

per jaar
op energie

Energy efficiency class

A B C D E F G

Koeling
Promotie
2018

Nieuw Europees professioneel 
energielabel sinds juli 2016
Ecostore HP behoort tot Klasse A, 
in klimaatcategorie 5 De gepresenteerde prijzen zijn exclusief BTW (en excl. installatie). De afbeeldingen zijn 

niet contractueel bindend. Deze promotie loopt van 01/01/2018 tot en met 31/03/2018 
en is niet cumuleerbaar met andere lopende acties/promoties. Levering tot en met 
15/04/2018. Uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt. V.U.: Bas van Montfoort

Altijd dichtbij.
Altijd tot uw dienst.

Op zoek naar een 
Authorized Partner in de buurt? 
Bezoek onze website professional.electrolux.nl 
Doorklikken op “Authorized Partners zoeken”

Een specifiek gamma
koelapparatuur
te bestellen aan 
speciale voorwaarden 
om u en uw zaak 
zo snel mogelijk 
verder te helpen.

Meer business 
Met ons ecostore koelgamma kan u tot 80% minder 
energie verbruiken dan met standaard koel- en 
vrieskasten en kan u dus aardig wat besparen.  
En tegelijk ook nog steeds kwaliteitsvol blijven bewaren. 

Is uw koeling ook dringend aan 
vervanging toe? 
Kies nu uit onze promotoestellen en bestel uw nieuwe 
koeling aan een zeer scherpe prijs. 

SNELLE LEVERING GEGARANDEERD! 
Alle toestellen in deze folder zijn onmiddellijk 
beschikbaar uit onze speciale promovoorraad. 

Electrolux Professional Nederland
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen a/d Rijn
T 0172 468 552
professional@electrolux.nl
professional.electrolux.nl



                
Koelkast 670 liter
 > inox AISI 430
 > temperatuurbereik -2°/10° Celsius
 > isolatie 75 mm 
 > onderhoudsvrije condensor
 > geleverd met 3 stuks  

GN 2/1 rilsan roosters
 > energieklasse D
 > netto volume 503lt
 > jaarlijks energieverbruik 908 kW
 > werkingscondities klasse 5

afmetingen: 710x837x2050 mm

CODE: 727335

PROMOPRIJS: € 1.799

                
Koelkast 1430 liter
 > inox AISI 430
 > temperatuurbereik -2°/10° Celsius
 > isolatie 75 mm 
 > onderhoudsvrije condensor
 > geleverd met 6 stuks  

GN 2/1 rilsan roosters
 > energieklasse D
 > netto volume 1005lt
 > jaarlijks energieverbruik 1643 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen: 1441x837x2050 mm

CODE: 727336

PROMOPRIJS: € 2.899

Ijsblokjesmachine 21 kilo
 > productie 21 kilo per 24 uur
 > opslagbunker voor 4 kilo of 300 blokjes
 > volle ijsblokjes van 13 gram

afmetingen: 355x404x590 mm

CODE: 730521

PROMOPRIJS: € 979

                
Vrieskast 670 liter
 > inox AISI 430
 > temperatuurbereik -15°/-22° Celsius
 > isolatie 75 mm
 > automatische ontdooiing
 > geleverd met 3 stuks  

GN 2/1 rilsan roosters
 > energieklasse D
 > netto volume 503lt
 > jaarlijks energieverbruik 2957 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen: 710x837x2050 mm

CODE: 727294

PROMOPRIJS: € 2.199

                
Vrieskast 1430 liter
 > inox AISI 430
 > temperatuurbereik -15°/-22° Celsius
 > isolatie 75 mm
 > automatische ontdooiing
 > geleverd met 6 stuks  

GN 2/1 rilsan roosters
 > energieklasse D
 > netto volume 1135lt
 > jaarlijks energieverbruik 5577 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen: 1441x837x2050 mm

CODE: 727297

PROMOPRIJS: € 3.299

Ijsblokjesmachine 28 kilo
 > productie 28 kilo per 24 uur
 > opslagbunker voor 9 kilo of 500 blokjes
 > volle ijsblokjes van 18 gram

afmetingen: 390x460x690 mm

CODE: 730523

PROMOPRIJS: € 1.079

Koelwerkbank 2 deuren
 > inox AISI 304 - rug gegalvaniseerd
 > koelvermogen 448 Watt
 > temperatuurbereik -2°/10° Celsius
 > isolatie 50 mm
 > geleverd met 2 stuks  

GN 1/1 rilsan roosters
 > energieklasse C
 > netto volume 165lt
 > jaarlijks energieverbruik 803 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

Koelwerkbank 3 deuren
 > inox AISI 304 - rug gegalvaniseerd
 > koelvermogen 448 Watt
 > temperatuurbereik -2°/10° Celsius
 > isolatie 50 mm
 > geleverd met 3 stuks  

GN 1/1 rilsan roosters
 > energieklasse C
 > netto volume 248lt
 > jaarlijks energieverbruik 1153 kW
 > werkingscondities klimaatklasse 5

afmetingen: 1238x700x850 mm

afmetingen: 1718x700x850 mm

CODE: 726139

PROMOPRIJS: € 2.249

CODE: 726141

PROMOPRIJS: € 2.549


