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Účinnost
Electrolux ecostore skříně 

používají až o 65% méně energie 

než běžné skříně.

Vysoký výkon
Electrolux chladicí skříně jsou 

ideálním řešením pro nejlepší 

uchování vašich potravin.

Kapacita
Electrolux ecostore skříně poskytují 

v průměru o 50 litrů skladovacího

prostoru navíc ve srovnání s 

obdobnými skříněmi na trhu.

Zákazník vždy na 
prvním místě
Electrolux Professional bral vždy v úvahu především pohled 
zákazníka, což nás vedlo k trvalému zavádění nových 
technologických řešení. Byli jsme první, kdo odstranil nebezpečné 
chladicí plyny z našich zařízení, kdo vyvinul inteligentní řídící 
elektroniku, kdo zavedl 75mm silnou izolaci a IP21 ochranu.  
A první skříně s integrovaným madlem byly také naším 
vynálezem. Avšak naší nejdůležitější hodnotou je naše  
odhodlání ke snižování spotřeby energie a její udržitelnosti. 
 Ale to všechno jsme nedělali pouze pro získání slov uznání: naším 
nejvýznamnějším oceněním je vědět, že vyrábíme výrobky, které 
činí život našich zákazníků jednodušším.    
Electrolux Professional vždy myslí na Vás!
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ecostore Premium: 

nová generace vyspělé řídící 

digitální elektroniky

ecostore: 

intuitivní digitální ovládání 

a hygienický design

ecostore Touch: 

inovativní dotykový displej 

pro bezstarostné ovládání
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Standardní výbava všech modelů

LCD Dotyková 

obrazovka

Inovativní dotykový displej 

pro snadnou, přehlednou 

a srozumitelnou obsluhu

Optifl ow

Vertikální a horizontální 

proudění vzduchu pro 

optimální rozložení teploty

Inovativní vzduchové 

kanály

poskytují vynikající a 

rychlý rozvod vzduchu, 

plně odnímatelné pro 

snadnější čištění

Drátěný-rámový 

kondenzátor

Bezúdržový, bez nutnosti 

čištění zaručuje vysoký 

výkon za všech okolností

Oblé rohy a odnímatelné 

nerezové vodicí lišty a 

vzpěry usnadňují čištění 

vnitřního prostoru

Robustní provedení - 

maximální stabilita a 

fl exibilita. Možnost instalace 

na nerezové nohy, na otočná 

kolečka či stavební sokl.

Zámek dveří

poskytuje další 

zabezpečení
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Uvedená výbava u vybraných modelů

Vysoce účinné 

komponenty

Nízkoenergetické 

kompresory, velkoplošné 

výparníky a ventilátory 

s vysokou účinností

Skrytý výparník mimo 

komoru pro maximální 

vnitřní kapacitu

75mm silná izolace stěn 

a lepší konstrukce těsnění 

zajišťují nízkou spotřebu 

energie

Nové odnímatelné, 

široké balonové těsnění 

s tříkomorovou izolační 

zónou poskytuje vynikající 

těsnění a tím snižuje 

energetické ztráty 

IPX5 ochrana proti vodě

Zepředu kompletně vodě 

odolné provedení

Vnitřní LED osvětlení

Nejnižší spotřeba 

energie (vnitřní neonové 

osvětlení u modelů 

s prosklenými dveřmi)
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*  potenciální energeetict ké úsporyory na základědě cecedItaliaa (N ( árodní asocioc ace výrobců ů domd ácích a profofesies onálních spotřebičbičů)ů) stus dií získaných 

porovnáním chladicíchíc  a mraziccíchí  skříní  třířídy dy 1 s podobbnýmný i skříněmmi si tejného objemu mu zařazených ve te třídřídě 7 (při uvažovaných ch náknákladech 

na energie ve výši 0,17 7 €/kWh a pprůmr ěrným čisčistým objememem 600l). Energrgetie cký klasifi kačnační ší títek E.C.E. řadí dí skřsk íně do tříd od 1 do 7.

Associazione Nazionale
Produttoridi Apparecchi Domestici
e Professionali

720 €
(mrazák)

360 €
(chladicí skříň)

úspory až*
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Třídda a energegetické úúččinnosti

Úspooryry mezi třídou
1 a 77

(€/rok)*

1 2 3 4 5 6 7

                                Nákladady y na enenergie                      (€/rokok)*

Mrazicí skříň 1.200 1.010 930 830 710 620 480 720

Chladicí skříň 530 350 330 300 260 210 170 360

SS Eleecctroluxx ecosttoore skkřříněmii můžettee snížiitt svůj úúččet za eelleekktřinu oo 6655%  a ušettřřiitt e
až 77220 € // rok.*

Celkové úspory 65%

Eleectroluxx ecosttore skřřííně použužívají ažž o 65%% 

mméně eneergie* nnež běžnné skříněě a to ddíky dokkonalé 

kokombinacaci různýých inovvativníchh řešeníí:

 Optifl oow, inteeligentnní systémm cirkulaace vzdduchu, 

který sse přizppůsobí VVašemuu zatíženní pro neejlepší 

výsleddky chlaazení a rovnomměrné rozzložení teploty 

 75mmm silnáá cykloppentanová izoolace sskříně, 

60mmm silná dodateččná izolace výpparníku a unikáátní 

tvar 33-komoorového „balónoového“ mmagnettického 

těsnění poskkytující ttrojnásoobnou izzolaci, ččímž 

zároveeň snižžuje konndenzacci a minimmalizujee 

energetické zztráty

 Vysocce účinnné kommponennty: nízzkoenerrgetické é

komprresory, velkoploošné výýparníky y a venttilátory ss 

vysokoou účinnností 

  R290 cchladiccí plyn ((Hydroccarbon) jje energgeticky 

účinnějšší než jiiné chladadiva a ssnižuje spspotřebuu 

eenergie přp ibližnně o 12%% - čímžž se snižžuje vlivv n a 

gglobální ooteplovvání. R2990 je méné ě koroozivní chchladicí 

pllyny , kterrý ý prodluužuje živvotnost kompresesoru a

sniži uje nááklk ady nana údržbbu u

 Froost Watctch Conntrol4, Innteligenttnín  autommatické 

odmmrazovánní, kteréé o dmrazzuje pouuzez  v přííppadě 

potřeeby a tímm šetří enenergii

HFC, HCFC & CFC free Cyklopentanová pěnová 

izolace

Chlaladicí a mmrazicíí skříně ElElectroluxx jsou vyyppěňoványny 

s ccyklopenntanemm, hydroccarbonovovým  (HCC) plyneemm, 

ktterý neppoškozuuje ozónnoovou vrsrstvu, bráání vznikku 

sskleníkovvého efefektu a zzajišťuje lepší výýkkon. (PoPo 42 

ddnech ood výrobby se traadiční izzolační ppěna stáává 

oo 18% mméně eefektivníí  než při  cyklopeentanovvém 

vvypěňovvání).

Ušetřete až 720 €/ročně*

SStudie CCECEDD Itálie uukazují ppotenciáální ročnní úsporyry 

aaž € 7200 za rook při poorovnánní Electrooluxk eccoso tore

sskříně v třídě 7 se skřínní stejnéhého objeemum  zařřaza ené v

třřídě 1.*

Nízká spotřeba 
energie ...

IzolaceOptiflow R290 
chladicí plyn

Frost Watch
Control4

Účinné 
komponenty

32% 26% 20% 12% 10%
Celkkové ússppory enenergie díkíky:

65%
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MMaximálníí ssnnížení sppoottřeby ennergie aa nejleppšší 
kvalitaa ppootravin!!

...a nejvyšší 
výkon

* Pateentnt čč. EU 1070925

**** u ecostore Touch a a ececostore Premiuumm modelů

Sonda kondenzátoru

Sonda okolní teploty

Sonda výparníku

Sonda komory skříně

Frost Watch Control4

ecostorere Touch ššetří eneergr ii tím, 

žee o odmrazuujej  jen kdydyž je to nun tné.

Frostt Watch CoC ntrol44  je patenntovanýý 

algoritmmus*, kteterý zpracacovává 

ininformacce e buď ood 4 instat lovanýých 

soond, nebbo z vesstavěné paměti 

zaloložené nna využiití skříněě (počet t 

otevvření dvveří, délka otevřření dveeří 

apod.), a snnižuje ppočet nuutných 

odmmrazovaacích cyyklů. Oddmrazovvání 

se aaktivuje pouze tehdy, kkdyž je na 

výýpparníku námrazza a skoončí ihneed, 

jaakmile leedd roztajaje. 

Frost Watch Control

Vyspspělá elekkttronika uu ecostoore

PrPremium m modelů řířídí autommatickouu 

aktivaci o odmrazovvacího cykyklu.

Inteliiggentní algororitmus urrččí, kdy jee 

popotřeba odmrmrazit v záváviislosti naa 

používánníí sskříně - ppočočtu provovozních

hodin n kkompresoruru a četnoststi otevíránání 

dvdveří. Méně ototeevírání vedede k menššímu 

počtu odmrmrazovacích h ccyklů a vyvyšším 

enerrgegettickým úsppororáám. 

Eco odmrazování**

Zdokokoonalené odmrmraazování a řířízzení 

ventilátoru výýpaparníku uspooříří až 15% 

energie.e. 

ZpZpůsůsob odmrazovávánní závisí na 

nastavené teeplplootě skříně:

 pod d +2+2°°C odmrazováváníní elektricky y

 nad +2°C odmrarazozování proudděněním 

vzduchu

Automatické odpařování 

kondenzátu

Pomomocí horkééhho plynuu získanéhho 

z kokompresooru namísstoto topnýýmmi tělesy y

vvede k nnižižší spotřebebě energigie (kroměě 

modelůlů pro nappoojení na eexxterní chlhlaadicí 

jedndnotku).
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Optifl ow

Inteligentní systém cirkulace vzduchu, který se přizpůsobí 
Vašemu zatížení a zajistí nejlepší výsledky chlazení a 
rovnoměrné rozložení teploty.

Co je Optifl ow?

Optifl ow zajišťuje proudění 

vzduchu mezi policemi, jakož i nad 

skladovanými potravinami, což vede k 

optimálnímu rozložení teploty a zvýšení 

úspor ve spotřebě.

Jak?

 V běžných skříních jsou zapotřebí 

výkonné ventilátory pro zajištění 

proudění vzduchu po celé skříni, které 

ale spotřebovávají velké množství 

energie. Čím více překážek v proudění 

vzduchu, tím větší spotřeba energie.

 Naproti tomu u ecostore skříní*, 

byl tvar výparníku navržen tak, aby 

minimalizoval odpor průchodu 

vzduchu, zmenšila se jeho hloubka a 

díky tomu zaručuje nejlepší výsledky 

chlazení.

Rovnoměrné rozložení teploty

 Kombinace vertikálního a 

horizontálního proudění vzduchu pro 

optimální rozložení teploty

 Zlepšené proudění vzduchu díky 

hladkým předním a zadním povrchům 

komory skříně 

 Nové odnímatelné vzduchové kanály 

zaručují vynikající a rychlou distribuci 

vzduchu

 Efektivní provoz je zaručen i při plně 

naložených policích * ecostore Touch  a ecostore Premium modely
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Nejlepší výkon 
ve své třídě
Vysoká kvalita jídla nebude ohrožena! Chladicí skříně 
Electrolux jsou vynikajícím řešením pro nejlepší 
skladování Vašich potravin.
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Skladování potravin

Zachování vysoké kvality potravin 

není jednoduchá záležitost, zejména 

v profesionálních kuchyních, kde jsou 

dveře chladicích skříní opakovaně 

otevírány a zavírány během dne, což 

způsobuje kolísání teploty (hlavní 

příčina špatného skladování čerstvých 

potravin). Chladicí skříně Electrolux 

zaručují vysoký výkon při skladování 

potravin díky své schopnosti rychle 

se vrátit do bezpečné teplotní zóny a 

držet se mimo nebezpečnou zónu (a to 

i při častém otevírání dveří a při vysoké 

okolní teplotě).

Pomalé obnovení teploty a špatná 

regulace vlhkosti jsou hlavními 

příčinami ztráty organoleptických 

vlastností a struktury potravin. 

To je příklad vzhledu potravin 

po skladování ve dvou různých 

chladicích skříních, nové Electrolux 

ecostore skříni a běžné chladicí 

skříni.

Mezi živě zbarvenými potravinami 
skladovanými v nové Electrolux 
ecostore skříni...

... nebo vybledlými potravinami 
skladovanými v běžné chladicí skříni

Všimli jste si rozdílu?

Čemu dáte přednost?

Za méně než 60 vteřin po uzavření dveří, se teplota ecostore  skříně  

(nastavené na +2°C) vrátí zpět do bezpečné zóny (+3°C).
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Maximální skladovací prostor na 

kompaktním půdorysu

  Kapacitta 670 lliitrů na 558 cm22

  50 litrů prostooru navícc

  Navýšeení sklaadovacíhho prosttotoru 

snižujee provozozní náklaady na llitr

  Díky sskrytému výparrníku a tvvvaru 

novýcch kompponentůů narostl 

maximmální vnnitřní proostor 

  K disppozici 444 zakláddacích pppozic 

na roššty pro zvýšenoou skladdoovací 

kapaccitu (nossnost ažž 40kg nna rošt)

 Vhodnné pro GGN 2/1 nádobyy a roštyya roštyy  

a pekaařské pplechy 6000x400 mm 

(s extraa přísluššenstvímm)

Vyjimečná robustnost

 VnV ější aa v nitřní konstruukce z neerezovéé  

ooceli AISSI 304 ((uu vybranných mmoodelů)

  NNerezovéé nohy ppro maxximálnní ststabilitu

 Voodicí lištyy a vzpěrě y z neerer zoové ooceli 

  o755 m m silnná izolovovaná koomomora proro p

nejllepe ší výkkon

  Provvedené ppřísné teesty kvalilitty zaruččují 

dlouhhodobouu životnoost:

skskříně jsoou taženny plněě nnaloženéé 

k prp ověřenní síly a oodolnnosstit  

nohoh u

speccifi cké tesesty provvádděné 

na dveveřích (otteve ření // zzzavření) 

k ověřeení jejich ttrvanlivooosti a

tět snosti ttěsnění

přřepe ravní tet sty zaruručují ododolnost

obala u, aby sse zabránniloo 

poškkozo ení skkříříně běheemm 

přepraavyv

Bezkonkurenční pevnost
a skladovací kapacita!
DDíkyy novémmu dessiignu pposkytuujjí Eleccttroluxx eecostorree skříněě e
v prrůůměrruu o 500 llitrů vvíce vvoolnéhoo skladoovvacíhoo pprostoorruu ve 
sroovnánníí s obddobnýýmmi skřřííněmi nna trhhuu.
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Plně vyjímatelné vnitřní komponenty

  boční vzvzduchové é kanály, vvodicí lištyty, vzpěryry a roštyy 

jsjsou odnímímatelné bbeze  použižitít  nástrojojů ů pro popohodlněějšj í 

úkklilid d a čištěnění

Hygiena a čištění

  sns adno oodmínatatelné, třřííkomorovové „balóónové“ 

mmagneticcké těsnnění dveříř

  KoKonstrukcce bezúúdržbovéého dráttěného rrámovéého

koondenzáátoru zabraňuje usazováání pracchu a mmastnoty 

a ggarantujje vysokký výkonn za všeech okolnností (u 

vyybranýchh modeelů)

  KoKompletně ě nerezovévé madlo v v celé vývýšce dveeří - bez

sspojů, zababraňuje hhromaděěnní prachhuu a nečiststot

 Výkloppnný předníí panel prroo snadnýný servisnníí přístupp 

 Vnitřřnní komora a s oblýmimi rohy

 Voodděodolnýý p přední papanel (ochhrrana IPXX55) usnaddňňuje  

ryrychlé čištětění vnějšících povrchchů*

 Vnější ssppodní dno o skříně zz nerezavvějějícího maateriálu  

odolnéného vůči ppoužití aggresivních h ččisticích pprostředdkků 

a tltlaakové vodydy při čištětění podlaahyhy 

  DDno lisováánno z jednonoho kusu u ss minimáálnlními sppárárami

mezi dnenem a stěněnami (ménněě než 0,5m5mm)

Odníímatelné vvzduchoové 

kanáály

Odníímatelné vvodicí lištty,

vzpěěry a roštyy

NNerezové mmadlo dveeří Čelníní přístup kke kompoonentůmOdnímatelné mmagnetické 

těsnění ddveřveří

Bezzúúdržbový kokondenzátorr

IPXPX55 ochrana protioti v vodě*Vnitřní komora s ooblýblýmmi rohy

Maximální hygiena 
a snadné čištění
SS nnovými EElleecctrolux eeccoostore sskkříněmmii již hhyyggiena e
a čištěěnníí nnejsou prroobblémemm..

** u ecostore Touch a ecoecostore Premium momodelů
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ecostore Touch

Inovativní LCD dotykový displej pro jednoduchou a 
přehlednou obsluhu. Stačí si vybrat kategorii potravin a 
nová ecostore Touch skříň se postará o zbytek.

ecostore Touch 

vvás provedde 4 hlavvnními pracoovními režžimy (Kategegorie,

MManuální rrežim, Naastavení aa HACCP)), nabídne e Turbo 

cchlazení aa možnossti i manuáální aktivacace odmraazování

1

2

3

4

2 Manuální režim

proo př esné nnasta avení 

teplototy a úrovnně vě lhkosti 

dle konnkrétních popožadavků 

uživatelee. M. ožnost 

přip způsobenení a ukládáání n

prorogramů

3 Režim Nastavení

proro úpravu a přpřizpiz ůsobení 

paramametrů dle Vašišich c potřeb. 

Změna jazjazyka, nastavevení n data 

a času, úpraprava parametrůů,

konko trola teplototnícní h sond a

mnoohemh  více

1 Režim Kategorie

5 předdnasn tavenýných 

kategoriírií po travin, s, tačí si 

vybrat správrá nou kaategte orii 

pro skladovávání konkrérétní 

potraviny a ececostore TouTouch 

nastaví všechnyny parametrtry y

automaticky

4 Režim kontroly HACCP

průběžně konontrotroluje a 

zazz namenává provozvozní ní teplotu 

a ppřípřípadné anomálie. Graf bbudeude 

zobrazovavat pt provozní stav a 

všechny špičky ky nebnebo poklesy 

tepteplotl y. Data mohou bbýtýt stastaženž a

přes UUSB.SB
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ecostore Premium

Další generace vyspělé digitální elektroniky 
v chladicích skříních.

Tlačítčítka Prograamm a 

NaNastavení - sslolouží k ukládánání 

a nastavení ní požadovanýchých 

provozznícních parametrů ů 

TlTlačítko Historie - tepteplolota 

uvnitř skříně se mměřěří každých 

24 hodin n odod zapnutí. 

ZazZaznnamenané teploty jsouou 

uloženy v paměti ppo do doobu 

2 měsíců a lze ze jeje v případě 

poto řebřebyy zobrazit

Řízzeení vlhkoosti - ručnně lze 

zvovolit 3 různné úrovně vvlhkosti 

(N(NÍZKÁ, SSTTŘEDNÍ, VVYSOKÁ) 

v komořeře podle Vašašich potřeebb

Tlačítítko Manuáuálního 

odmmrazováníí: možnostst 

i mmanuálníhoo spuštěníí 

oodmrazovaacího cyklluu 

v případěě potřeby

ViViditelné aalarmovévé stavy 

- - pokud naastane allarm, 

LLED osvětětlení se ppřepne 

na „červeené“, na ddispleji se e 

objeví kókód alarmuu a bude 

znít zvuukový alararm. Zvukoový 

alarm jje aktivní í až do

manuuálního vyypnutí obssluhou 

jednonoduchýmm „stiskem“m“ ikony 

alaarrmu.  Čerrvené světtllo se 

vyypne až popo vyřešení ní poruchy. y. 

Turbo CChlazení - uužitečná í

funkcece při častýchch změnáchch 

druuhhů vkládanýcných potravivinn. 

KoKompresor zůzůstane v 

nepřetržitémém provozu,u, bez 

ohledu nna nastavenenou teplotuu

3 soondy pro nepřetržžitouy

konntrolu vnějšjší teplotyy, vnitřní 

tepploty a proovoz konddenzátoruu

Froost Watchh Controol - 

intelligentní oddmrazováání pro

úspoory energie. Pokroočilá 

elekttronika auutomatickky 

vyhoodnotí, kdyy by měl být 

aktivoován odmmrazovaccí cyklus, 

což vvede k meenšímu ppočtu 

odmrazovacícch cyklů aa vyšším 

úspoorám enerrgie

VeVelký bílý ý digitálníní displej, 

doobře viditeelný na dáálku
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AUXILIARARY

(p(pokud je k k dispozici) 

SVÍVÍTÍ, když je je aktivovánn po p mocný 

výstupup vybraný ý jakj o AUX

ALAA RM

BLILIKÁ K v případěě al alarmu při běžnémém 

provozzu (u vysoká/nízkáká te t plota)

ODMO RAZOVÁOVÁNÍ

SVÍVÍTÍ T při aktivacici od o mrazovacího ho

cyklu

VEVENTILÁTOTOR

SVÍVÍTÍ T při spuštštění ventilátátoru

KOMMPRESSOORR

SVÍTÍ ppři spuštěníní kompressoru

SERS VIS

BLILIKÁ KÁ v případě poorucruchy

Úplná kontrola Vašich ecostore skříní pomocí 
čtyř jednoduchých tlačítek

Jasný LED displej s provozními stavovými 
ikonami a zobrazením vnitřní teploty

ecostore

Jednoduché a snadno použitelné digitální ovládání.
Nastavení teploty pouhým stisknutím jediného tlačítka!

MANNUALU NÍ 

ODMRRAZOVÁÁNÍN

Aktivuje e odmo razovovací 

cyklus

““DOLŮ” 

y

ProPro snížení 

tepeploty

SEET

Proo nastaveení 

vnittřní teplotyty skříně 

a tecechnickýcch h

paramametrů

ZAPPNUTO//VYPNUTUTO

tlaččítko

“NAAHORUU” Pro 

zvýýšenš í teplloty

PPRG/MUTE

PPro nastaavení 

sservisníchh parameetrů

nnebo vypnnutí 

zvzvukovéhoo alarmuu
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ecostore Touuchch

ecosostotore Premium

ecostore

Pro pocit klidu

ecostore Touch: žádné starosti, žádné problémy...

Jasně viditelné ikony alarmů

Dotytykem naa displeej si můžže techniki  zobraazit log sseznam 

s uvvedením druhu chyby, kkdy nasttala a jak dlouhho trvala

Zvuukový alaarm je aaktivní ažž do maanuálníhoo vypnuutí 

obbssluhou jeednoduuchým „sstiskem““ ikony aalarmu

PPo vypnunutí zvukokového alalarmu buude na ddispleji i nnadále 

zobrazzeena viditetelná signnalizace aalarmu, ddokud pproblémm 

nebubudde vyřeššen

Po vyřeššeení probléémmu zhasnsne červenené LED ssvětlo, číčímž 

se skřkříňíň vrátí do o nnormálnííhoho provozzního staavu

Otevřvřené dveřře Volejtee servis

VVysoká teepplota Nízzká teplotta
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Celkový objem - l 670 1430 670 1430 670

LCD Touch dotykový displej

Vyspělý digitální displej

Vnitřní osvětlení LED LED LED LED LED

Provozní teploty 
při teplotě okolí 43°C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22°C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22°C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22°C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22°C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22°C

Provozní teploty u dělených skříní
při teplotě okolí 43°C

-2/-2 °C
nebo -2/-22 °C

-2/-2 °C
nebo -2/-22 °C

Pro oddělenou chladicí jednotku

Chladivo
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290

Cyklopentanová izolace

Typ odmrazování
Frost Watch 

Control4
Frost Watch 

Control4
Frost Watch 

Control
Frost Watch 

Control
Frost Watch 

Control

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 304 304 304 304

UK verze se Schuko zástrčkou a 
na kolečkách

Vnější rozměry - mm (DxŠxH)
710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

Celkový objem - l 670 670 1430 1430 670 670

Digitální displej

Vnitřní osvětlení

Provozní teploty 
při teplotě okolí 43°C

-2/+10 °C
nebo -15/-22°C

0/+6 °C,
-2/+10 °C nebo

-15/-22 °C

-2/+10 °C
nebo -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C nebo

-15/-22 °C

-2/+10 °C
nebo

 -15/-22 °C

Provozní teploty u dělených skříní
při teplotě okolí 43°C

-2/-2 °C
nebo -2/-22 °C

-2/-2 °C
nebo -2/-22 °C

Pro oddělenou chladicí jednotku

Chladivo
R134a/R404a/ 

R290 (UK)
R134a/R404a/ 

R290 (UK)
R134a/R404a/ 

R290 (UK)
R134a/R404a/ 

R290 (UK)
R134a/R404a/ 

R290 (UK)
R134a/R404a/ 

R290 (UK)

Cyklopentanová izolace

Typ odmrazování Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 430 304 430 304 430

UK verze se Schuko zástrčkou a 
na kolečkách

Vnější rozměry - mm (DxŠxH)
710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

Kompletní sortiment

1 plné dveře 1 plné dveře2 plné dveře 2 plné dveře 2 - ½ dveře

1 plné dveře 2 plné dveře 2 - ½ dveře

ecostore

ecostore Touch ecostore Premium



17ecostore chladicí skříně

Celkový objem - l 1430 1430 670 1430

LCD Touch dotykový displej

Vyspělý digitální displej

Vnitřní osvětlení LED LED LED a NEON LED a NEON

Provozní teploty 
při teplotě okolí 43°C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22°C

+2/+10°C nebo -15/-20°C 

(při 32°C okolí)

+2/+10°C nebo -15/-20°C 

(při 32°C okolí)

Provozní teploty u dělených skříní
při teplotě okolí 43°C

-2/-22°C nebo 
-2/-6 °C (Ryby)

Pro oddělenou chladicí jednotku

Chladivo
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290
R134a/R404a/

R290

Cyklopentanová izolace

Typ odmrazování
Frost Watch

Control
Frost Watch

Control
Frost Watch

Control
Frost Watch

Control

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 304 304 304

UK verze se Schuko zástrčkou a 
na kolečkách

Vnější rozměry - mm (DxŠxH)
1441x837

x2050
1441x837

x2050
710x837

x2050
1441x837

x2050

Celkový objem - l 1430 1430 670 670 1430 1430

Digitální displej

Vnitřní osvětlení NEON NEON NEON NEON

Provozní teploty 
při teplotě okolí 43°C

-2/+10 °C
nebo -15/-22 °C

+2/+10 °C

nebo -15/-20°C

(při 32°C okolí)

+2/+10 °C
(při 32°C okolí)

+2/+10 °C

nebo -15/-20 °C

(při 32°C okolí)

+2/+10 °C
(při 32°C okolí)

Provozní teploty u dělených skříní
při teplotě okolí 43°C

-2/-6 °C (Ryby)

Pro oddělenou chladicí jednotku

Chladivo R134a R134a/R404a
R134a/R404a/

R290 (UK)
R134a/

R290 (UK)
R134a/R404a/

R290 (UK)
R134a/

R290 (UK)

Cyklopentanová izolace

Typ odmrazování Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 304 304 430 304 430

UK verze se Schuko zástrčkou a 
na kolečkách

Vnější rozměry - mm (DxŠxH)
1441x837

x2050
1441x837

x2050
710x837

x2050
710x837

x2050
1441x837

x2050
1441x837

x2050

1 plné dveře &
2 - ½ dveře

4 - ½ dveře 2 prosklené dveře1 prosklené dveře

1 prosklené dveře1 plné dveře &
2 - ½ dveře

4 - ½ dveře 2 prosklené dveře

ecostore

ecostore Premium
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Jsme přesvědčeni, že to je správný přístup: konkurenceschopnost na trhu a 
předvídání požadavků zákazníka, ať už se jedná o design, výrobu, marketing 
nebo služby. V Electroluxu to nazýváme “posedlost zákazníkem”, protože jsou 
to právě přání našich zákazníků, jejich touhy a názory, které řídí naše jednání 
a náš vývoj výrobků.

Electrolux se 
orientuje na zákazníka

Výroba, kontrola a testování výrobků

Kvalita výroby znamená lepší výkon v čase. “Made by 

Electrolux” představuje po celém světě záruku vysokých 

technologických a kvalitativních standardů, design a vývoj 

výrobků zaměřený na zákazníka. Ve výrobním závodě, 

kde se Electrolux Professional chladicí skříně vyrábí, jsou 

všechny výrobky před balením kvalitativně testovány kus 

po kusu a všechny funkce jsou jednotlivě kontrolovány 

odbornými techniky.

Samozřejmostí je důkladná kontrola na konci výrobní linky 

a ve skladu. Vysoká úroveň kvality výrobků Electrolux tak 

nadále splňuje stále náročnější požadavky zákazníků.

Předprodejní servis: více jak 1 000 specialistů 

připravených pomáhat zákazníkům

Tým více jak 1 000 specializovaných techniků na celém 

světě s jediným cílem: navrhnout výrobky, které se 

snadno používají, jsou funkční a naprosto spolehlivé. 

Neustálá spolupráce mezi konstruktéry, techniky a 

šéfkuchaři zaručuje, že Electrolux výrobky jsou vyráběny 

podle přesných profesionálních specifikací.

Tito specialisté jsou plně připraveni pomáhat 

zákazníkům při definování správných pracovních 

postupů a navrhnout nejvhodnější funkční zařízení pro 

požadované specifikace, ať už je to malá restaurace 

nebo velká kuchyně.

Project & Quotation

Software for Kitchen Solutions



CHEFACADEMY

Electrolux Chef Academy: živé semináře a 

výměna zkušeností mezi šéfkuchaři

Electrolux Chef Academy byla vytvořena s určitým 

záměrem: nabídnout to nejlepší v pohostinství, 

vzdělávání a informačních službách. Specializované 

semináře jsou zdarma pro odborníky z  oblasti 

stravování, kde živé ukázky a podrobné pokyny jsou 

jen některými z aktivit nabízených pro více než 6000 

hostů, kteří nás navštíví každý rok. 

Můžete si zkusit sami “sáhnout” na širokou škálu 

zařízení pod vedením Electrolux Šéfkuchaře, který je 

součástí týmu profesionálů, kteří kombinují zkušenosti 

z „hvězdičkových“ hotelů a restaurací se znalostmi 

nejnovějších konceptů kuchyňských technologií. Každý 

seminář nabízí:

příslušenství, správná údržba

plánování nového toku v kuchyni, živá demo vaření

Poprodejní servis: u zákazníka, všude po světě

Pokud je řeč o spolehlivosti společnosti Electrolux 

Professional a globální přítomnosti, mluvíme o 

světě nejširší servisní sítě, složené ze zkušených a 

kvalifikovaných partnerů, kteří denně řeší různé úkoly: 

od instalace až po náhradní díly a údržbu. 

Jejich společným cílem je zajistit efektivní zákaznický 

servis a rychlou technickou pomoc. 

Výrobky jsou dodávány a instalovány pod efektivním 

dohledem globální sítě poprodejních servisních míst, 

která zajišťují rychlou a odbornou pomoc po celém 

světě.

výroby



Vyžádejte si informačního průvodce Ecoguide,

 který Vám pomůže s výběrem profesionální 

chladicí skříně, která je pro Vás nejlepší na : 

www.electrolux.com/foodservice
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www.electrolux.com/foodservice

Share more of our thinking at www.electrolux.com
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Kompletní seznam certifikovaných výrobků naleznete na www.electrolux.com/foodservice.

ITALY - VOLUNTARY ENERGY

CLASSIFICATION LABEL

THE NETHERLANDS - EIA 

(ENERGY INVESTMENT 

ALLOWANCE)

UK - ECA (ENHANCED 

CAPITAL ALLOWANCE)

DENMARK - GO’ ENERGIMÆRK

(THE DANISH ENERGY SAVING LABEL) 

For a full list of recommended products, see 

www.savingtrust.dk.


