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Klid
a Jistota

Electrolux Professional
Dishwashing

green&clean Tunelová košová myčka
Páteř vašeho podnikání



Ideální myčka nádobí pro moje 
podnikání by měla účinně a rychle
mýt, při nízkých provozních nákladech
a se snadnou a rychlou údržbou. 
Musíme zvládat velké množství nádobí 
a tak je pro nás životně důležité, 
aby nádobí vycházelo dokonale 
hygienicky čisté po celý den a každý 
den. Spolehlivost je zásadní. Odstávky 
a prostoje pro komplexní denní 
údržbu  jsou frustrující a nákladné. Čím 
snadnější použití myčky, tím lépe

Vy říkáte…
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Chcete snížit provozní náklady, mít zcela hygienicky čisté nádobí, a toto vše se snadnou a 
rychlou údržbou? Představujeme vám novou green&clean tunelovou košovou myčku nádobí

0,4 l / koš

hygiena

Bezpečně
Garantovaná
hygiena

Snadně
Jednoduchá 
obsluha i servis

Clean
Vynikající
mycí výsledky

Green 
Nejnižší provozní
náklady v oboru

... my nasloucháme
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Páteř 
vašeho podnikání
Nové Electrolux green&clean tunelové košové myčky vynikají nejnižšími provozními 
náklady v oboru a dokonale čistým nádobím koš za košem – a právě proto jsou nejlepší ve 
své třídě pro trvale udržitelný rozvoj a spolehlivost tím, co z nich činí páteř vašeho podnikání

Jednoduchá obsluha
green&clean dotykový ovládací 
panel mluví vaším jazykem. 
Různí uživatelé. Odlišné úrovně 
informací. Snadno srozumitelné 
technické informace a průvodce 
vyhledáváním chyb pro 
jejich rychlé odstranění

Sestava na míru 
Made-to-Measure
Sestavení vaší ideální myčky už nemůže 
být jednodušší a pokud se vaše potřeby 
změní, green&clean inovativní modulární 
systém znamená, že další příslušenství 
a moduly mohou být přidány na místě, 
kdykoli budete chtít. Zeptejte se svého 
prodejce a nakonfigurujte si to pravé 
řešení pro vás

Trvalý výkon
Rozlučte se s manuálním 
odstraňováním vodního kamene 
a zachovejte si maximální 
účinnost i v průběhu času se 
ZERO LIME odvápňovacím 
zařízením

Snadná

Green

Nejnižší provozní 
náklady v oboru 
Šetří až 3.240* €  ročně. 
Spotřebuje pouze jednu sklenici vody na 
koš a inovativní green&clean oplachový 
modul používá méně vody, méně elektřiny, 
méně mycího detergentu a méně leštícího 
prostředku
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Páteř 
vašeho podnikání

výkon

Vynikající mycí výsledky
Stále perfektně čisté talíře díky 
vyspělému  CLEAR BLUE filtračnímu 
systému, který udržuje čistší vodu 
déle 

Zcela “Ventless” – bez nutnosti 
samostatné ventilace
Pracovní prostředí bez páry a žádných 
dalších výdajů za odvětrání s green&clean 
PŘIROZENĚ VENTLESS řešením

Garantovaná hygiena
Nejlepší hygienické výsledky 
s  WASh•SAfE CONTROL s 
garantovanou konstantní teplotou 
oplachu 85 °C

Clean
Green

Bezpečně
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Nejnižší provozní 
náklady v oboru

Jedna sklenice vody
Pouze jedna sklenice vody 0,4 litru, 
to je vše, co potřebujete k umytí a 
hygienickému oplachu jednoho koše 
nádobí s novou green&clean tunelovou 
košovou myčkou vybavenou inovativním 
vícestupňovým oplachovým modulem, 
jenž využívá čerstvou vodu ze sítě. Tato 
voda je filtrována a recyklována dvakrát 
v konfiguraci dvojitých nádrží a systému 
6ti oplachových ramen

K UMYTÍ JEDNOHO 
KOŠE POTŘEBUJETE 
POUZE JEDNU 
SKLENICI VODY
Šetří až   3.240* € ročně 
v provozu s hodinovou 
kapacitou 500 jídel ve špičce, 
2x denně

Načíst 
a dozvědět se více

* Úspory nákladů jsou vypočteny Electrolux Professional Lab, která je akreditována pro IMQ, INTERTEK, ENERGY 
   STAR měření. Porovnání bylo provedeno mezi green&clean tunelovou košovou myčkou a ekvivalentní běžnou 
   myčkou používající 300 l/hod na oplach při teplotě vstupní vody 10°C, v závodní jídelně s kapacitou 500 jídel ve 
   špičce, 2x denně v období 360 dní.
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Jediná zcela bez páry 
komfortní zóna 
Lepší pro vás. Lepší pro životní prostředí. Proměňte mycí zónu na prostor bez páry. green&clean 
myčky jsou jediné tunelové košové myčky na trhu vybavené CO2  tepelným čerpadlem, které poskytuje  
PŘIZOZENĚ VENTLESS  řešení

K UMYTÍ JEDNOHO 
KOŠE POTŘEBUJETE 
POUZE JEDNU 
SKLENICI VODY

Extra úspory
a komfort
s  PŘIROZENĚ
VENTLESS

Úspory bez páry
Žádné investice do odvětrání 
a chladnější, zdravější mycí 
zóny.  PŘIROZENĚ VENTLESS 
green&clean myčky nádobí 
s CO2  tepelným čerpadlem 
zcela absorbují páru. Podle VDI 
2052, tento model nevyžaduje 
samostatnou odtahovou 
digestoř. Tím však není nijak 
dotčena nutnost standardního 
odvětrání místnosti v souladu 
s normou UNI EN ISO 7730, 

- CO2
Výrazně nižší
emise CO2.
16.415 kWh ušetřených 
ročně jsou ekvivalentní 
jízdě autem 44.495 
km za rok s nulovými 
emisemi* 

směrnicí VDI 2052, DW/172 
nařízením ve Velké Británii nebo 
místními předpisy

První tepelné čerpadlo v 
gastro zařízení využívající CO2 
neprodukuje žádné jiné škodlivé 
plyny:

  žádný skleníkový efekt nebo 
poškozování ozónové vrstvy. 
CO2 je také bezpečný při 
uvolnění do vzduchu a je 
netoxický a nehořlavý
  žádné překvapení ohledně 
nákladů, jelikož CO2 je 
nepatentovatelný plyn 
  ideální pro použití v zemích s 
přirozeně teplou vodovodní 
vodou, protože pracuje s 
teplotou přívodu vody až do 
30 °C 
  udržuje vyšší produktivitu 
s příjemným chladnějším 
prostředím v mycí zóně tím, 
že odsává a ochlazuje okolní 
teplý vzduch

* Vypočítané společností EPA (Agentura na ochranu životního prostředí USA)

NV
NATURALLY 
VENTLESS
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Šetříte životní prostředí, 
šetříte vaše náklady

Méně vody

=

=
Méně energie

Jedna sklenice vody - to je vše co potřebujete k hygienickému umytí celého koše špinavého 
nádobí s novou green & clean tunelovou košovou myčkou nádobí. Vynikající výkon v kombinaci s 
úsporami vody, energie a mycích a oplachových prostředků 

Používáním pouze 0,4 litru vody
na koš při garantovaném mycím 
výsledku ušetříte 800 € za rok

Spotřebuje o 63% 
méně vody

* viz. str. 6

ŠETŘÍ až*
3.240 €
ročně

=
Méně mycího a 
oplachového 
prostředku
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Šetříte životní prostředí, šetříte vaše 
náklady.  Spoříte 855 € za rok  na mycím 
a oplachovém prostředku

Spotřebuje o 34% 
méně energie

Spotřebuje o 62%  
méně mycího a 
oplachového
prostředku

Načíst 
a zjistit vaše 
úspory online

Ušetřete 1585 €  za rok za 
energie a řekněte sbohem 
manuálnímu odvápňování s 
automatickým  ZERO LIME 
odvápňovacím zařízením

ZL
ZERO LIME

Device 

Extra úspory,
o 50% méně energie
Navyšte další úspory až na 
2.300 € za rok za náklady 
na energii s  NATURALLY 
VENTLESS tepelným čerpadlem.



Brilantní mycí 
výkon
Zářivě čisté nádobí, sklenice, podnosy a GN nádoby.
green&clean CLEAR BLUE filtrační Systém udržuje mycí vodu déle čistou

Vynikající mycí
výkon
Stále čisté nádobí bez prostojů 
z důvodu nutnosti výměny vody.
CLEAR BLUE filtrační Systém 
odstraní  veškeré zbytky 
potravin z mycí lázně, čímž 
zlepšuje účinnost mycích 
prostředků a zaručuje vynikající 
výsledky mytí. Spádované 
filtry nádrží zachycují drobné 
zbytky, které poté odvádí přes 
vícestupňový filtrační systém do 
odpadu 95%

odfiltrovaných zbytků 
potravin znamená 
perfektně čisté nádobí,  
méně údržby a méně 
prostojů

Vyšší úspory a výkon 
s Optimalizovaným 
kaskádovým efektem
Minimalizuje spotřebu vody a energie  
bez prostojů při obměně vody v 
nádržích. Dokonce i velké předměty 
jako podnosy a bedny či nádoby 
vychází ven perfektně čisté díky 
Optimalizovanému kaskádovému 
efektu, který díky zabudovanému 
senzoru automaticky přečerpává 
pouze to správné množství vody z 
nádrže třetího oplachu do mycí nádrže 
pomocí malého by-pass čerpadla 

CB
CLEAR BLUE

Filtering System
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Bezpečnost  
pro klid a jistotu 
Již žádné starosti - hygienický výsledek je vždy pod kontrolou. WASh•SAfE CONTROL: 
kvalita oplachu je garantována díky konstantní teplotě oplachové vody a tlaku vody, který 
je nezávislý na tlaku vody v síti

V souladu s NSf a DIN 
10510 
Nová green&clean košová myčka 
odpovídá:

  Severoamerické NSf/ANSI3:  
normě pro Komerční zařízení k 
umývání nádobí a hygienu nádobí
  Německé DIN 10510: hygiena 
potravin - Komerční myčky nádobí 
s více nádržemi - hygienické 
požadavky, testovací postupy  
na hygienické požadavky u 
vícetankových myček

hygienicky 
nejspolehlivější 
ve své třídě

Garantovaná sanitace 
a hygiena
Nejlepší hygienické výsledky 
jsou garantovány díky kvalitnímu 
oplachu s green&clean 
WASh•SAfE CONTROL. 
Neustále udržuje konstantní teplotu 
85 °C díky hydraulickému systému se 
třemi oplachovými čerpadly

85 °C
konstantní oplachová 
teplota pro
maximální úroveň
hygieny

WS
WASH•SAFE
CONTROL

NSf/DIN 10510



12

Stačí pouhý 
dotyk
green&clean dotykový displej komunikuje vaším jazykem

až 30 jazyků 
a nový,  jednoduchý
dotykový panel

Electrolux
Authorizovaní
Servisní partneři
Rychlejší řešení problémů 
s přehlednými technickými 
informacemi a chráněný přístup 
s heslem 2. úrovně

Obsluha
Díky jednoduchým animacím a 
malému množství textu
je každodenní užívání snadno 
pochopitelné

Vlastní údržba
zákazníka
Snadno přístupné, lehce 
srozumitelné technické 
informace a chráněný 
přístup s heslem 1. úrovně

Používání clean&green nemůže být snadnější. Jednoduchá grafika vede 
uživatele rychlými a snadnými kroky k přístupu k různým možnostem. 
Různí uživatelé. Různá úroveň informací
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Nejlepší spolehlivost ve své třídě. green&clean 
myčky jsou spolehlivější než běžné myčky  na trhu

A jak jsme to dokázali:
rozdíl je v detailech 

d.  Žádná možnost poškození 
způsobeného čistícími 
prostředky na podlahy, jelikož 
vnější spodní krycí panel je 
hladký a zcela utěsněný

b.  Prošla zátěžovým testem. 
7 krát delší životnost ve 
srovnání s běžnou tunelovou 
myčkou nádobí.Testováno v 
Electrolux Výzkumné&Vývojové 
laboratoři a certfikováno Intertek

f.  IP25 ochrana proti poškození 
drobnými zvířaty jako jsou myši, 
a ochrana proti stříkající vodě 
z jakéhokoliv směru.Konektory 
odolné proti vodě a vlhkosti a 
dvouvrstvé elektronické desky 
s ochranným povlakem a 
ochranou proti přepětí

Spolehlivost 
bereme vážně 

e.  Elektrické komponenty 
jsou chráněny proti teplu a 
vlhkosti v samostatné skříni 

a.  Spolehlivost je testována. 
Bylo použito  10 
finálních testovacích 
desek používaných v 
automobilovém průmyslu,  
které zajistily spolehlivost 
napájení a připojení

TESTED
by the Electrolux 
Research&
Development Lab

c.  Žádné nebezpečí požáru 
nebo uvolněný konektor s 
pevnými kabelovými topnými 
články
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Průvodce 
vyhledávání
závad pro 
rychlé opravy
Řešení problémů je řízeno
strojem a zásah ze strany servisu
je potřeba jen pokud je to  
nezbytně  nutné Hlášení o kontrole otevření kohoutku se 

studenou vodou

Hlášení o kontrole umístění filtru nádrže

Hlášení o kontrole vložení přepadové trubky 

a.  Snižuje prostoje 
 
300 jednoduchých, 
přesných hlášení identifikuje 
veškeré problémy i 
komponenty, kterých se to týká.  
 
23 snadné vyhledávání závad 
navádí obsluhu, údržbu zákazníka  
nebo technika autorizovaného 
servisu Electrolux k rychlé 
diagnóze a rychlému vyřešení 
přímo z rozhraní dotykové 
obrazovky.Například pokud je 
problémem přítok vody, obsluha 
je naváděna prostřednictvím 
jednoduchých kontrolních bodů 
(např. otevřený přívod vody, 
správně umístěná přepadová 
trubka). Intervence ze strany 
servisního technika je doporučena 
pouze tehdy, když je to absolutně 
nezbytné. 

Již žádné prostoje s NON-
STOP záložním systémem 
Pokračujte v mytí, i když se něco pokazí. Již žádné prostoje ani 
ruční mytí v době, kdy čekáte na zásah servisního technika.

Tunelové košové myčky nádobí green&clean automaticky 
přepnou do záložního pracovního režimu, obejdou poruchy a 
pokračují v mytí.

Vestavěná čidla rychle identifikují veškeré závady a aktivují 
záložní režimy, jako je změna průtoku čerpadly, transferu 
vody nebo rychlostního stupně

Final Rinse
Duo

Add Wash
2nd Prewash
Prewash

Duo
Wash

1.  Když se zobrazí chybové hlášení, stisknete 
tlačítko POKRAČOVAT pro aktivaci 
automatického NON-STOP záložního režimu

2.  Vaše green&clean myčka přepne 
do záložního režimu a umožní vám 
pokračovat v mytí, ale  výstražný signál 

 bude obsluhu nadále upozorňovat na 
nutnost zavolání servisu

NS
NON-STOP 
automatic

backup

b.  Bezproblémová údržba 
a opravy. Není třeba s 
myčkou manipulovat

 
 
Rychlejší kontroly a opravy
se snadným přístupem zepředu 
ke všem komponentům 
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Made to Measure sestava na míru
green&clean tunelová košová myčka

manipulační stoly

správné příslušenství

úprava vody

služba péče
o zákazníky

Mnohem více 
než jen myčka 
nádobí. 
Dozvíte se  více 
na následujících 
stránkách
Ať již si chcete přizpůsobit myčku 
vlastním požadavkům či upgradovat 
kdykoli v budoucnu, potřebujete 
vhodná příslušenství nebo potřebujete 
poprodejní servis, myčky green&clean  
vám nabídnou mnohem více než 
pouhou myčku  nádobí.
Objevte na následujících stránkách další 
benefity:
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Krok 1. 
Vytvořte si řešení na míru
Přidejte různá příslušenství a upgradujte kdykoliv chcete, dokonce na místě po instalaci

Nejprve zvolte tu správnou kombinaci pro vaše potřeby

2667 mm

umyje 200 až 500 kompletních
jídelních souprav za 2 hodiny

150
košů/hod

mytí oplach

1778 mm

Minimální požadavky na příkon 

17,3 kW 22,7 kW 

15,4 kW 20,8 kW 

20,4 kW

20,8 kW 26,2 kW 

25,8 kW 

snižuje náklady na práci díky 
předmývacímu modulu

200
košů/hod

předmytí

předmytí

předmytí předmytí

2337 mm

zvyšuje efektivitu a 
rychlost pomocí velkého 
předmývacího modulu

250
košů/hod

umyje 400 až 1000 kompletních
jídelních souprav za 2 hodiny
 

300
košů/hod

3226 mm

mytí

mytí

mytí

oplach

oplach

oplach

tepelné čerpadlo CO2 s 
s PŘIROZENĚ VENTLESS

modely s 
ESD
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green&clean tunelová 
košová myčka roste s 
vaším podnikáním

Potom vyberte to správné sušení

Sestavení vaší ideální myčky 
už nemůže být jednodušší a 
pokud se vaše potřeby změní, 
inovativní modulární systém 
znamená, že green&clean 
myčka poroste spolu s vaším 

podnikáním. 
Začněte se základním mycím 
a sušícím modulem a přidávejte 
další příslušenství podle svých 
potřeb již přímo z výroby nebo 
kdykoli chcete v budoucnu.

bez potřeby žádného extra 
sušení kromě přirozeného 
odpařování,ke kterému dochází 
díky vysoké teplotě nádobí

Žádné 
sušení

Není třeba žádný
prostor navíc

střední kapacita,
doporučuje se pro nádobí,
instalace za sebou do řady

Medium
sušení

sušení

559 mm

střední kapacita,
doporučovaná pro nádobí,
šetří místo díky přednímu 
nebo zadnímu směru výstupu

Rohové
sušení

sušení

559 mm

střední kapacita,
doporučuje se pro skleniceVelké

Sušení

sušení

889 mm

velká kapacita, vhodné
pro sklenice, nerezové 
nádoby,
plastové boxy a podnosy

Dva sušící 
moduly v 
jakékoliv 
kombinaci
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Krok 2. Zdokonalte 
vaši mycí zónu

Načíst pro sestavení manipulačního 
systému šitého vám na míru

20
předmývacích 
stolů 

17
válečkových 
dopravníků 

3
vykládací stoly 

53
příjmových/
třídicích stolů

v libovolných délkách až 
do 1,6 m

v libovolných 
délkách až do 1,8 m 

9
otočky a 
podavače 

k dispozici v 90° i 180° 

28
prvků 
řemenových 
dopravníků  

jak na podnosy, tak na mycí 
koše, lze nakombinovat v 
libovolném uspořádání 

jak pro ruční, tak i pro 
automatické třídění a 
až pro 6 košů

v libovolných délkách 
až do 2,6 m 
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Krok 3. Vyberte si 
vaše příslušenství

Krok 4. 
Úprava vody

Prohlédněte si a vyberte si z naší nabídky
speciálního příslušenství a spotřebního zboží,
abyste uspokojili požadavky, které na mytí nádobí máte

Pro více informací o příslušenství prosím kontaktujte Electrolux autorizovaného Partnera

15
typů košů na 
sklenice

5
typů košů na 
talíře

3
typy košů 
na příbory a 
kuchyňské náčiní

4
typy košů na 
podnosy

Zářivě čisté nádobí je o použití správného mycího a oplachového prostředku a 
samozřejmě vody. Zvolte si úpravu vody a požádejte Electrolux Partnera o správné řešení
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Krok 5. Veškerá podpora, 
kterou potřebujete
Vaše spokojenost je i naší spokojeností. Vše, co potřebujete, je vždy dostupné díky rozsáhlé 
globální síti péče o zákazníka s více než 2 000 autorizovanými servisními partnery ve více než 
149 zemích. 10 000 profesionálních techniků a více než 55 000 náhradních dílů je připraveno na 
skladě k dodání po celém světě do 24-48 hodin. Jsme vždy nablízku, vždy zde pro vás

Klid a Jistota s 
Electrolux Profesional 
péčí o zákazníka  

Servisní balíček na tunelové 
košové myčky nádobí 
green&clean vám poskytuje:

   24 měsíců našeho 
volitelného Plánu údržby, 
aby vám pomohl dostat z 
vaší myčky nádobí co nejvíce 

Konzistentní, spolehlivý
výkon
Vysoká energetická účinnost je tím, co nás 
odlišuje. Vysoký výkon a bezpečnost provozu 
jsou v průběhu času zajišťovány oddělením 
péče o zákazníka společnosti Electrolux, 
které poskytuje odbornou, periodickou 
údržbu i   originální náhradní díly

   36 měsíců dalšího klidu 
a jistoty s naším volitelným 
Plánem na udržení 
optimálního výkonu 

   snížení prostojů 
s rychlou a na míru šitou 
reakční dobou

   vyhněte se zpoždění
servisních zásahů  
s pomocí rychlého dodání 
originálních náhradních dílů 

Pečujeme 
o vaši 
green&clean
myčku

Požádejte o informace svého Electrolux Professional autorizovaného Partnera na 
www.professional.electrolux.com

Prozkoumejte celý  green&clean 
balíček řešení od výběru správné 
myčky až k na míru šité asistenci 
oddělení péče o zákazníka 

Snadné napojení 
chemie
Rychlé, snadné a jednoduché 
externí připojení dávkovačů.Netřeba 
otevírat panely ani vrtat díry



A konečný výsledek
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Co může Electrolux
green&clean myčka 
znamenat pro vaše 
podnikání



hotel
Potřebujete efektivitu, spolehlivost a brilantní výsledky koš za košem po celý den a každý 
den? Chcete stroj, který se snadno používá, nemá žádné prostoje a má široko daleko 
nejnižší provozní náklady? S myčkou green&clean budete spokojeni vy, vaši zákazníci i 
personál

Nejnižší provozní 
náklady v oboru

Ušetřete až 3.240* € za rok.
Myčka spotřebuje pouze jednu 
sklenici vody na koš a inovativní 
green&clean oplachový 
modul používá méně vody, 
méně elektřiny, méně mycího 
detergentu a méně leštícího 
prostředku 

*Viz poznámka na straně 6

Brilantní 
výsledky mytí

Stále perfektně čisté talíře 
díky vyspělému CLEAR BLUE 
filtračnímu systému, který 
udržuje čistší vodu déle

Vše je snadné s  
jednoduchým
řešením problémů
Používání clean&green nemůže 
být snadnější. Různí uživatelé. 
Různá úroveň informací. Snadno 
srozumitelné technické informace 
a chráněný přístup s heslem 
1. úrovně pro vlastní údržbu 
zákazníka.Již žádné prostoje 
s automatickými záložním 
systémem a průvodcem k řešení 
problémů pro rychlé opravy

“600 
košů/den pracuje 
na plný výkon 6 
hodin”

Almhof 
hotel

Hlavním cílem byly nejen
brilantní výsledky mytí, ale také 
prostředí v kuchyni, zejména 
pro zaměstnance, kteří
s myčkou pracují. K investici do 
dalšího stroje Electrolux nebylo 
potřeba žádné diskuse; servis v 
naší oblasti je úžasný. Co jsme  
instalovali nový stroj, nestáli jsme 
ani jeden den.. 

Hotel
Nauders
Rakousko

Alois Kröll, Manažer hotelu 



26

“1000 
košů/den
pracuje celých
13 hodin”

Ekologická a 
jednoduchá na použití

Bezpečnost 
je klid a jistota 

Ušetřete 1585 € za rok za energie  
a řekněte sbohem manuálnímu 
odvápňování.Žádné usazování 
vodního kamene znamená, že topná 
tělesa mohou pracovat s maximální 
účinností díky automatickému 
odvápňovacímu zařízení ZERO LIME. 

Nejlepší hygienické výsledky 
s  WASH•SAFE CONTROL 
s garantovanou konstantní 
teplotou oplachu 85°C

Nejnižší provozní 
náklady v oboru
Ušetřete až  3.240* € za rok.
Myčka spotřebuje pouze jednu 
sklenici vody na koš a inovativní 
green&clean oplachový 
modul používá méně vody, 
méně elektřiny, méně mycího 
detergentu a méně leštícího 
prostředku

Vzdělání, volný čas
& sporty

Chcete ušetřit co nejvíce na provozních nákladech, zkrátit dobu údržby a mít klid a jistotu, 
že každá sklenice, talíř, podnos a kuchyňské náčiní jsou dokonale hygienicky umyté? 
Snadno použitelné myčky green&clean jsou nejefektivnější a nejspolehlivější tunelové 
myčky nádobí košového typu na trhu 

Stadion v 
Leicesteru

V typický den, kdy se hraje, 
připravujeme asi 1800 pokrmů. 
Největší výzvou je pro nás 
zabezpečit, aby se všichni naši 
zákazníci najedli před zápasem. 
Tunelová košová green&clean  
je při této službě fantastická a 
ušetřila nám spoustu času tím, že 
na výstupu mytí nemusíme již nic 
leštit. Dává nám čas soustředit 
se na důležitější věci. Pro nás je 
to jen plug&play.

Stadium
Leicester
Spojené království

Matt Whiteman, Sous Chef
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Vzdělání, volný čas
& sporty

“500 
košů/den
pracuje celé
3 hodiny”

Bergums 
skola

U naší předchozí tunelové košové 
myčky jsme měli problémy s 
ventilací. Doslechli jsme se o novém 
VENTLESS ŘEŠENÍ bez ventilace 
od společnosti Electrolux. Naše 
pracovní prostředí se výrazně 
zlepšilo a díky nové tunelové 
košové myčce  green&clean je 
mnohem méně vlhkosti. Navíc jsme 
spokojení s výsledkem - mnohem 
lepší oplachování a i plastové talíře 
jsou konečně suché

Škola
Olofslund, Västra Götaland
Švédsko 

Camilla Berglund, hlavní šéfkuchařka
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Podnikání, doprava
& průmysl

S nejnižšími provozními náklady v oboru, certifikovanou sanitací, nízkými náklady na údržbu a 
garantovaným výkonem po celý den a každý den, jsou green&clean tunelové košové myčky skvělé 
pro životní prostředí, ale ještě lepší pro váš celkový hospodářský výsledek 

“3000
talířů/den”

Sodexo

Ten stroj je pohodový,protože 
je to jen plug&play.Je tišší 
a nejde z něj žádná pára, 
takže je pracovní prostředí 
komfortnější, zejména v 
letních měsících. Kromě 
toho ovládací panel je velmi 
snadno pochopitelný 

Závodní jídelna
Pordenone 
Italy

Nejnižší provozní 
náklady v oboru

Bezpečnost
je klid a jistota 

Ušetřete až  3.240* € za rok.
Myčka spotřebuje pouze jednu 
sklenici vody na koš a inovativní 
green&clean oplachový modul 
používá méně vody, méně elektřiny, 
méně mycího detergentu a méně 
leštícího prostředku

* viz. poznámka na str.6

Nejlepší hygienické výsledky 
s  WASH•SAFE CONTROL 
s garantovanou konstantní 
teplotou oplachu 85°C

Brilantní 
výsledky mytí 
Stále perfektně čisté talíře 
díky vyspělému CLEAR BLUE 
filtračnímu systému, který 
udržuje čistší vodu déle

Maria Cristina Lot, 
obsluha
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Podnikání, doprava
& průmysl

Péče

Bezpečnost je na prvním místě. Už žádné obavy, s WASH•SAFE CONTROL a certifiovanou 
sanitací je hygiena vždy pod kontrolou. Kromě toho mají tunelové košové myčky green&clean 
nejnižší provozní náklady v oboru, jsou skvělé k životnímu prostředí, ale ještě lepší pro vaši kapsu

“360
košů/den
pracuje celých
6 hodin”

Poliklinika 
de Blois

S novou tunelovou košovou 
myčkou nádobí green&clean 
ušetříme  zhruba o 25 % více. 
Získali jsme vysoce kvalitní  
mytí, oplach i sušení. Vidíme, že 
díky nižší teplotě v mycí zóně je 
personál uvolněnější  a méně 
vystresovaný;  což znamená, 
že jsou zaměstnanci  na konci 
týdne méně unavení. 

Soukromá poliklinika
Blois
francie

Brilantní
výsledky mytí 
Stále perfektně čisté talíře 
díky vyspělému CLEAR BLUE 
filtračnímu systému, který 
udržuje čistší vodu déle

Carine Raffin-Peyloz,
náměstkyně ředitele

Bezpečnost 
je klid a jistota 
Nejlepší hygienické výsledky 
s WASH•SAFE CONTROL 
s garantovanou konstantní 
teplotou oplachu 85°C

Nejnižší provozní 
náklady v oboru
Ušetřete až  3.240* € za rok.Myčka 
spotřebuje pouze jednu sklenici vody 
na koš a inovativní green&clean 
oplachový modul používá méně 
vody, méně elektřiny, méně mycího 
detergentu a méně leštícího 
prostředku



Manuální průchozí myčka 
nádobí green&clean

Automatická průchozí myčka 
nádobí green&clean (s ESD)

green&clean tunelová košová myčka nádobí 

green&clean
řada myček
Green, Clean, Bezpečně a Snadně s řadou myček nádobí green&clean
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Objevte Electrolux Excellence a 
podělte se o další z našich názorů 
na  www.electrolux.com/professional

Sledujte nás na 

Excellence
S ohledem na životní prostředí
 Všechny naše závody mají osvědčení ISO 14001

 Všechna naše řešení jsou navržena pro nízkou spotřebu vody, 
 energie, čistících prostředků a co nejnižší škodlivé emise

 Za poslední roky jsme zmodernizovali 70 % vlastností našich 
 výrobků s ohledem na potřeby našich zákazníků v souvislosti s  
 ochranou životního prostředí

 Naše technologie splňuje požadavky ROHS a REACH a jsou 
 recyklovatelné z více než 95%

 Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality 
 ze strany zákazníků Sp

o
le

čn
o

st
 s

i v
yh

ra
zu

je
 p

rá
vo

 m
ěn

it 
p

a
ra

m
et

ry
 b

ez
 u

p
oz

o
rn

ěn
í. 

O
b

rá
zk

y 
js

o
u 

p
o

uz
e 

ilu
st

ra
tiv

ní
.


