
Kontaktujte nás nebo našeho obchodního partnera
pro další informace:
Tel. +420 724 019 747
Email: dana.mrnakova@electroluxprofessional.com
Electrolux Professional Czech Republic s.r.o
Budějovická 5, 140 00 Praha 4

Kontaktujte nás nebo našeho 
obchodního partnera pro 
další informace:

Vyberte vhodné řešení, 
které nabídne nejvíce pro 
vaše podnikání.

Podmínky akční nabídky

Pozvedněte svůj 
byznys na vyšší 
úroveň

 h Uvedené ceny zařízení jsou včetně 
standardního příslušenství. Doplňky a extra 
příslušenství se objednávají zvlášť. 

Sledujte nán na:

Akční nabídka je platná od 1. dubna do 15. prosince 
2021.

Trvání akce:

Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. 
Předvídáme potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje 
o dokonalá řešení, inovace a služby, které usnadní 
zákazníkům práci a zvýší ziskovost s ohledem na 
ekologii 

SADA 3 DISKŮ BISTRO  
(C2SX, C5SX, J2X)          
> Sada nerezových ocelových disků 

(2 mm a 5 mm plátkovací disk,  
2 mm disk na mřížky)

KRÁJEČ ZELENINY-1 RYCHLOST-
500W-220-240/1/50    
> 80 druhů krájení, nerezové disky  

lze mýt v myčce nádobí
> Možnost plátkovat, strouhat, 

nudličkovat, dělat kostičky 
nebo hranolky

> Vysoká odebírací zóna pro 
 použití GN až do hloubky 20 cm
> Pulzní funkce/ovládání  

pro přesné krájení
> Magnetický bezpečnostní  

systém a motorová brzda
> Příkon: 500 W; jednofázový,  

1 rychlost, 340 ot/min., nerezová 
přítlačná páka

> kapacita 100-400 jídel - restaurace,  
800 jídel – stravovací provozy

rozměry (šxhxv):
455x550x700mm 

rozměry (šxhxv):
455x550x700mm 

KÓD: 650092
AKČNÍ CENA: Kč 7 330,-  

KÓD: 600464 
AKČNÍ CENA: Kč 26 400,-  

Akční nabídka
2021
Electrolux 
Professional
Zařízení 
dynamické 
přípravy
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Vyberte vhodný produkt 
pro vaše podnikání!
VÍCEÚČELOVÝ KRÁJEČ 
ZELENINY S/S-2.5L-230/1

>   Kombinovaný stroj na  
krájení, drcení, strouhání, 
mixování

>   Dodáváno včetně:
>  2,5 l nerezová mísa kutru s 

nerezovými “S” noži
>   Kulatý plnící otvor a druhý 

ve tvaru půlměsíce
>  4 disky:

• 2 a 3 mm plátkovač
• 2 mm nudličkovač
• 2 mm strouhač

>   Části přicházející do styku 
s potravinami jsou snadno 
odnímatelné a lze je umývat 
v myčce nádobí

>   Výkon: 370 W, 1 rychlost: 
disk 1500 ot/min.

>   Kapacita:
• kráječ zeleniny:  250 kg/
hod. s kapacitou až 200 
jídel za směnu

• kutr: pracovní kapacita 
až 1 kg, pro provozy s 
kapacitou 10-50 jídel za 
směnu

RUČNÍ TYČOVÝ MIXÉR 
553MM-450W-240V/1N    
>  Přenosný ruční mixér s 

nerezovou tyčí 553 mm
>   Lze využít přímo v hrncích
>   Nízká hmotnost, ergonomická 

rukojeť, nastavitelné rychlosti
>   Bajonetový systém pro 

snadnou výměnu příslušenství
>   Části přicházející do styku 

s potravinami jsou snadno 
odnímatelné a lze je umývat v 
myčce nádobí

>   Elektronický regulátor 
rychlosti: +, -, puls 

>   Maximální rychlost:  
9000 ot/hod.

>   Produktivita: 50 až 300 jídel 
za směnu

rozměry (šxhxv):
746 x 755 x 1549 mm

rozměry (šxhxv):
600x648x820 mm

KÓD:  603844
AKČNÍ CENA:  Kč 20 250,- 

KÓD:  600374
AKČNÍ CENA: Kč 9 250,-  

KRÁJEČ ZELENINY/
KUTR 4.5L VARIABILNÍ 
RYCHLOST D-1000W-
240V/1N  
>   KOMBINOVANÝ kráječ 

zeleniny/kutr
>   kutr, emulsifikátor, kráječ 

zeleniny pro krájení, 
strouhání, sekání, mixování 
a mletí 

>   Dodáváno včetně:
• nerezové pákové násypky
• 4,5 l nerezové mísy, nožovým blokem 
a průhledným víkem

>   Integrovaný otvor pro dlouhou 
zeleninu, přítlačná páka ve tvaru 3/4 
měsíce 

>   Funkce pulzního chodu. Emulsifikátor 
(stěrka) jako standardní vybavení

>   Části přicházející do styku s 
potravinami jsou snadno odnímatelné 
a lze je umývat v myčce nádobí

>   Kapacita:
• kráječ zeleniny: 550 kg/hod., s 
kapacitou 100-400 jídel - restaurace, 
800 jídel – stravavací provozy

• kutr/mixér: od 100 g do 2 kg,  s 
kapacitou 50-80 jídel za směnu

PLANETÁRNÍ MIXÉR-
ELEKTR.+K HUB-8L 
200-240/1N    
>  Vhodný pro hnětení, 

míchání, mixování a 
šlehání

>   Robustní nádoba s 
detekčním zařízením

>   Eletronický regulátor 
rychlosti

>   Vybaveno nerezovou 8l 
nádobou s držadly
• spirálový hák
• extra pádlo
• šlehací metla

>   Nástavec “K” na přídavné 
strojky

>   Maximální kapacita 2.5 kg 
mouky (při 60% hydrataci)

rozměry (šxhxv):
460 x 565 x 715 mm

rozměry (šxhxv):
455x550x700mm 

KÓD:  600481  
AKČNÍ CENA: Kč 43 300,- 

KÓD:  600196 
AKČNÍ CENA: Kč 28 990,- 


