
Vítejte v prémiové třídě A
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Vy
říkáte...
Potřebujeme snížit provozní 
náklady, omezit plýtvání 
potravinami a uchovat je déle 
čerstvější. Potřebujeme zajistit 
bezpečnost našich potravin.
Zaměstnanci kuchyně říkají, že 
potřebují větší chlazený stůl, ale 
nemáme na něj dost místa.
Ideálně bychom chtěli mít možnost
upravit si stůl, který by vyhovoval 
naší práci a který by zvýšil ergonomii 
našeho pracoviště.

A naše odpověď? ecostoreHP Premium chlazené stoly jsou průkopníky v 
celém odvětví úspory energií s třídou A a klimatickou třídou 5. HP znamená 
High Performance – vysoký výkon, protože ecostore je nejvýkonnější, 
nejúspornější chlazený stůl široko daleko zaručující zvýšenou bezpečnost 
potravin a větší kapacitu.

...my nasloucháme
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extrA úspory
s třídou A

extrA přizpůsobení
s bezpočtem vlastních
možností

extrA kapacita
pro uskladnění 
více potravin

extrA bezpečnost
potravin
v náročných podmínkách
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Nová řada chlazených stolů ecostoreHP je extrémně kompaktní, aniž by byla 
ohrožena bezpečnost potravin. Plýtvání je omezeno a ochrana potravin je dosažena 
díky klimatické třídě 5.

extrA přizpůsobení
Ideální pro malé kuchyně
pro získání většího prostoru.
ecostoreHP řada má extra
kompaktní rozměry a
mimořádně silnou izolaci.

 245
litrů pouze na 1 m2

extrA udržitelnost
Stoly ecostoreHP mají vyšší výkon a 
usilují o ochranu životního prostředí 
tím, že používají R290 - méně 
agresivní a ekologičtější alternativu
k tradičním chladicím plynům.

ecostoreHP extrA 
bezpečnost potravin

extrA bezpečnost potravin
Omezte plýtvání 
potravinami. Klimatická 
třída 5 znamená optimální 
ochranu a vysoký výkon i v 
nejvytíženějších kuchyních s 
teplotou 40 °C.

5
40 °C
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extrA úspory s třídou B
Třída energetické účinnosti B 
znamená skutečnou změnu pro
váš účet za energie. Požádejte
svého Electrolux Professional
partnera o výpočet možných 
úspor.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A

 B

 
C

A+++
A++
A+

 
D

 
E

 
F

 
G

587
kWh/annum

5 40°C-40% 245 L 0 L
2015/1094-IV

 

B

ecostore

extrA přizpůsobení
Díky bezpočtu možností 
přizpůsobení vám společnost 
Electrolux Professional může 
poskytnoutpřesně takový stůl, který 
potřebujete.
Požádejte svého partnera 
Electrolux Professional o vytvoření 
ideálního řešení.

Snadná údržba
Jednoduchá a rychlá údržba
díky vyjímatelné ecostoreHP 
chladicí jednotce.

ecostoreHP řada

Snadná instalace
Stoly ecostoreHP – to je stálý
výkon a snadná instalace.
Zároveň šetří místo, protože 
nepotřebují volný prostor kolem 
sebe.

0 mm
volný prostor



ecostoreHP Premium
extrA kvalita
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A

 B

 
C

A+++
A++
A+

 
D

 
E

 
F

 
G

560
kWh/annum

5 40°C-40% 310 L 0 L
2015/1094-IV

 

A

ecostore

** V porovnání s odpovídajícím 3-dveřovým chlazeným stolem na trhu.

* Potencionální úspory energií podle předpisů EU získané porovnáním
chlazených stolů třídy G s odpovídajícím výrobkem ve třídě A
(při průměrné ceně za energie v EU 0,21 €/kWh a čistém objemu 310 l).

extraA úspory s třídou A
Třída energetické účinnosti A
znamená skutečnou změnu
pro váš účet za energie. 
Energetické úspory až 480 €/rok
zaručují rychlou návratnost vaší
investice. Požádejte svého 
Electrolux Professional partnera o 
výpočet možných úspor.

extraA bezpečnost
potravin s Optiflow
Potraviny zůstávají déle
čerstvé díky systému inteligentní
cirkulace vzduchu OptiFlow a
klimatické třídě 5, což znamená
vynikající výkon i v nejteplejších
a nejvytíženějších kuchyních.

Snadná instalace
ecostoreHP Premium – to je stálý 
výkon a snadná instalace. Zároveň 
šetří místo, protože kolem těchto 
stolů nemusíte nechávat žádný 
volný prostor. Jediné, co je potřeba, 
je přední ventilace díky věžové 
konfiguraci chladicí jednotky.

Každý detail ecostoreHP Premium je navržen pro zvýšení výkonu.
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+50 
litrů

extrA design
Pochlubte se svou kuchyní!
Ergonomický design stolu
ecostoreHP Premium skvěle vypadá 
a snadno se instaluje, ať už jako 
volně stojící nebo jako součást 
elegantní sestavy spolu s Electrolux 
Professional nerezovými stoly.

extrA udržitelnost
Stoly ecostoreHP Premium mají vyšší 
výkon a usilují o ochranu životního 
prostředí tím, že používají R290 
– méně agresivní a ekologičtější 
alternativu k tradičním chladicím 
plynům.

extrA přizpůsobení
Díky bezpočtu možností přizpůsobení 
vám společnost Electrolux 
Professional může poskytnout přesně 
takový stůl, který potřebujete.
Požádejte svého partnera Electrolux 
Professional o vytvoření ideálního 
řešení.

extrA kapacita
Uskladněte více potravin. 50 l
navíc** čistého objemu
znamená o 20 % více 
místa na skladování než u 
srovnatelných stolů.

ecostoreHP Premium řada 



extrA úspory
extrA účinnost
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Chcete snížit fakturu za elektřinu o 80 %? Chlazený stůl Electrolux 
Professional ecostoreHP Premium s energetickým štítkem A a 
klimatickou třídou 5 spotřebuje za rok pouze 560 kWh. 
To znamená úsporu* až 480 € za rok.

úspora
energie*
až 480
€/rok

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A

 B

 
C

A+++
A++
A+

 
D

 
E

 
F

 
G

560
kWh/annum

5 40°C-40% 310 L 0 L
2015/1094-IV

 

A

ecostore

Profesionální chladicí zařízení se poprvé dodávají
s evropským energetickým štítkem, takže snadno uvidíte,
nakolik jsou úsporná.

Údaje o ČISTÉM objemu jsou uvedeny na štítku a vypočítávají 
se podle standardních předpisů uvádějících skutečnou 
kapacitu pro uskladnění potravin.

Klimatická třída udává schopnost chladicího zařízení správně uchovávat 
potraviny v různých podmínkách okolního prostředí: 

  5: “zátěžový”: pro provoz při teplotě okolního prostředí 40 °C a vlhkosti 40 % 

  4: “normální”: pro provoz při teplotě okolního prostředí 30 °C a vlhkosti 55 % 

  3: “mírné zatížení”: pro provoz při teplotě okolního prostředí 25 °C a 

vlhkosti 60 %

Hledejte energetický štítek A 
v klimatické třídě 5 a najdete
nejekologičtější chlazený stůl

310 l, největší objem

5, nejbezpečnější klimatická třída

R29 “Plyn R290 snižuje dopad na životní prostředí a má
méně agresivní účinek na součástky chladicího 
zařízení než starší tradiční plyny”

*  Potencionální úspory energií podle předpisů EU získané porovnáním chlazených stolů třídy G s 
odpovídajícím výrobkem ve třídě A (při průměrné ceně za energie v EU 0,21 €/kWh a čistém objemu 310 l).



9

Přírodní plyny –
odpovědná alternativa

Frost Watch Control ExtrA izolace

Snížení spotřeby energie

Extra účinné. Nejnovější
generace chlazených stolů
Electrolux Professional 
používá přírodní plyn R290 
v chladicí jednotce.

Díky inteligentnímu 
automatickému odmrazování, 
které trvá pouze tak dlouho, 
jak je naprosto nezbytné, 
můžete šetřit energii a 
zachovat bezpečnost 
potravin.

Ekologičtější a úspornější. 90 mm 
silná izolace a cyklopentan
zachovávají stálost vnitřní teploty,
snižují tepelné ztráty a činnost
kompresoru.

Vyšší účinnost znamená větší
úspory. Méně kondenzace a menší
ztráty energie díky vyjímatelnému
širokému balónovému těsnění 
s trojitou izolační plochou.

Použití cyklopentanu jako pěnového
izolantu zvýší o 20 % účinnost oproti
běžnému zpěňovacímu plynu. R290
 a cyklopentan nejsou škodlivé pro 
ozónovou vrstvu a nepřispívají ke 
skleníkovému efektu. ecostoreHP Premium 
nese osvědčení IQM.

Frost
Watch
Control

Načíst
pro kalkulaci úspor

90 mm
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extrA bezpečnost 
potravin
Omezte plýtvání potravinami pomocí chlazených stolů Elecrolux Professional 
ecostoreHP Premium díky systému OptiFlow a klimatické třídě 5 i v nejteplejších
a nejrušnějších kuchyních.

Omezte plýtvání 
potravinami se 
systémem OptiFlow a
klimatickou třídou 5

Bezpečnost potravin
Vysoký výkon. Méně plýtvání.
Kolísání teplot je hlavním
důvodem, proč se potraviny 
kazí, proto jsou chlazené stoly
Electrolux Professional vybaveny
inteligentním systémem OptiFlow,
který zachovává stálou vnitřní
teplotu bez ohledu na to, kolikrát
se dveře otevřou a zavřou.
ecostoreHP je stůl s výjimečným
výkonem a klimatickou třídou 5.

ecostoreHP Premium dosahuje
optimální ochrany potravin tím,
že vytvoří mikroklima s ideálními
podmínkami pro všechny různé
druhy potravin, které vyžadují
zvláštní teplotu a hodnotu vlhkosti.

OptiFlow

Optimální ochrana
potravin 

ecostoreHP



ecostoreHP

extrA 
kapacita
Potřebujete více úložného prostoru, ale nemáte místo? Electrolux Professional ecostoreHP 
Premium chlazené stoly poskytují průměrně o 50 litrů chlazeného objemu více než ekvivalentní 
stoly.

extrA

50 
litrů
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O 20 % více úložného 
prostoru než jiné 
chlazené stoy

Větší a lepší
Skladujte více potravin a snižujte náklady.
S 50 litry* skladovacího místa navíc
a výškou 700 mm usnadňuje promyšleně
navržený vnitřní prostor a kompaktní 
rozměry stolu ecostoreHP dosažení
nejlepší třídy výkonnosti a provozních
nákladů na litr.
Je to jako byste koupili 5 stolů
a dostali jeden zdarma!
*   V porovnání s odpovídajícím 3-dveřovým 

chlazeným stolem na trhu



extrA 
přizpůsobení
Potřebujete chlazený stůl přizpůsobený vašim potřebám? Možností pro přizpůsobení
chlazených stolů ecostoreHP Premium je nekonečně mnoho.

On-line konfigurátor

Použijte jednoduchý
on-line konfigurátor
Vytvořte si dokonale ergonomickou 
kombinaci. Zvolte si stůl se 
zabudovanou chladicí jednotkou či 
pro napojení na oddělenou chladicí 
jednotku. Rozhodněte, zda má 
být chladicí jednotka nalevo nebo 
napravo. Vybírejte z řady možností 
přizpůsobení, jako je umístění, 
velikost a počet zásuvek a oddělení, 
různé pracovní desky, zadní zvýšené 
lemy, nohy či kolečka.

Načíst
pro sestavení
nového ecostoreHP 
Premium chlazeného stolu

CleanFree

extrA hygiena a čištění
Snadná údržba a stálý vysoký výkon
díky CleanFree kondezátoru.
Chlazené stoly ecostoreHP Premium se
snadno a rychle čistí zevnitř i zvnějšku
díky plně vyjímatelným vnitřním komponentům.

Zjednodušte si čištění. Široké balónové
tříkomorové izolační těsnění je snadno
odnímatelné

Snadno čistitelné zaoblené hrany a
plně vyjímatelné lišty, držáky a mřížky

Snadná údržba díky CleanFree
kondenzátoru

12
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ExtrA
elegantní design
Chlazené stoly ecostoreHP Premium jsou ergonomické i stylové, ať už jako samostatně stojící 
nebo jako součást elegantní sestavy spolu s Electrolux Professional nerezovými stoly.
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Načíst 
pro vyhledání nabídky
nerezových stolů
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extrA vysoký
výkon,
extrA účinnost,
extrA klid na duši
ve vaší 
profesionální
kuchyni
Chlazené stoly ecostoreHP Premium
snižují provozní náklady a plývání
potravinami. Díky bezpočtu 
možností vlastního přizpůsobení 
si vytvoříte dokonalé řešení své 
kuchyně, ať už velké nebo malé, v 
restauraci, hotelu nebo jídelně.



Potřebujete snížit fakturu za energie, omezit plýtvání potravinami a usnadnit číštění? ExtrA 
účinnost, extrA čištění a spousta extrA přínosů staví chlazené stoly ecostoreHP Premium 
na přední místo ve své třídě.

Hotel
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extrA
snadná údržba

extrA bezpečnost
potravin

extrA
přizpůsobení

Co takhle snížit fakturu
za elektřinu o 80 %? 
Chlazený stůl Electrolux 
Professional ecostoreHP

s energetickým štítkem A a
klimatickou třídou 5 
spotřebovává pouze 560 
kWh za rok, čímž vám
ušetří* až 480 € ročně.

Uchovávejte potraviny
déle čerstvé a omezte
plýtvání díky inteligentní
cirkulaci vzduchu 
OptiFlow. Klimatická 
třída 5 znamená vynikající 
účinnost i v nejteplejších,
nejvytíženějších 
kuchyních.

Super snadné čištění
a údržba bez kompromisů 
– stálý výkon a účinnost 
díky CleanFree 
kondenzátorům a plně 
vysouvací chladicí
jednotce.

Získejte stůl, který 
potřebujete. Bezpočet 
možných konfigurací,
možnost přizpůsobení 
a náš nový on-line 
konfigurátor zajistí, že
ecostoreHP Premium 
bude dokonale pasovat 
do vaší kuchyně.

extrA úspory
s třídou A

*  Potencionální úspory energií podle předpisů EU získané porovnáním chlazených stolů třídy G s odpovídajícím výrobkem ve třídě A (při průměrné ceně za 
energie v EU 0,21 €/kWh a čistém objemu 310 l).



Potřebujete uchovávat potraviny déle čerstvější? ExtrA kapacita, extrA účinnost a spousta 
extrA přínosů staví chlazené stoly ecostoreHP Premium na přední místo ve své třídě.

Restaurace

extrA bezpečnost
potravin

extrA úspory
s třídou A

extrA
přizpůsobení

Skladujte více potravin a
snižujte náklady. O 50 litrů*
vyšší chladicí kapacita 
oproti stolům se stejným 
půdorysem zajistí, že 
ecostoreHP Premium se 
bude dokonale hodit do 
velkých i malých kuchyní.

Uchovávejte potraviny
déle čerstvé a omezte
plýtvání díky inteligentní
cirkulaci vzduchu 
OptiFlow. Klimatická 
třída 5 znamená vynikající 
účinnost i v nejteplejších,
nejvytíženějších 
kuchyních.

Co takhle snížit fakturu
za elektřinu o 80 %? 
Chlazený stůl Electrolux 
Professional ecostoreHP

s energetickým štítkem 
A a klimatickou třídou 
5 spotřebovává pouze 
560 kWh za rok, čímž 
vám ušetří** až 480 € 
ročně.

Získejte stůl, který 
potřebujete. Bezpočet 
možných konfigurací,
možnost přizpůsobení 
a náš nový on-line 
konfigurátor zajistí, že
ecostoreHP Premium 
bude dokonale pasovat 
do vaší kuchyně.

extrA
kapacita

  * V porovnání s odpovídajícím 3-dveřovým chlazeným stolem na trhu.

**  Potencionální úspory energií podle předpisů EU získané porovnáním chlazených stolů třídy G s odpovídajícím výrobkem ve třídě A (při průměrné ceně za 
energie v EU 0,21 €/kWh a čistém objemu 310 l).
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Potřebujete větší skladovací prostor a uchovat potraviny déle čerstvější? ExtrA kapacita, 
extrA účinnost a extrA snadné čištění staví chlazené stoly ecostoreHP Premium na přední 
místo ve své třídě.

Jídelna pro
zaměstnance

extrA
snadná údržba

extrA bezpečnost
potravin

Skladujte více potravin a
snižujte náklady. O 50 litrů*
vyšší chladicí kapacita 
oproti stolům se stejným 
půdorysem zajistí, že 
ecostoreHP Premium se 
bude dokonale hodit do 
velkých i malých kuchyní.

Uchovávejte potraviny
déle čerstvé a omezte
plýtvání díky inteligentní
cirkulaci vzduchu 
OptiFlow. Klimatická 
třída 5 znamená vynikající 
účinnost i v nejteplejších,
nejvytíženějších 
kuchyních.

Super snadné čištění
a údržba bez kompromisů 
– stálý výkon a účinnost 
díky CleanFree 
kondenzátorům a plně 
vysouvací chladicí 
jednotce.

extrA 
kapacita

  * V porovnání s odpovídajícím 3-dveřovým chlazeným stolem na trhu.

19
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Získejte extrA hodnotu
díky naší péči o
zákazníky

Jednoduchá, prostorově
úsporná instalace

extrA rychlá a
snadná údržba

Nejen že stoly ecostoreHP 
Premium vykazují stálý výkon, 
ale jejich instalace je snadná 
a rychlá. Zároveň šetří místo, 
protože kolem těchto stolů není 
třeba nechávat žádný volný  
prostor. Jediné, co je třeba, je 
přední ventilace díky věžové 
konfiguraci chladicí jednotky.

Rychlá, bezproblémová údržba
bez vysouvání stolu, jelikož
funkční součástky stolu jsou 
snadno přístupné díky plně
vyjímatelné chladicí jednotce 
ecostoreHP Premium.

Tower
Configuration

Přední ventilace a věžová konfigurace

Vyjímatelná chladicí jednotka pro 
ecostoreHP Premium

Accessories 
and consumables
Keep you counter perfectly clean and 
hygienic and make efficient use of the 
storage space available with our full 
range of dedicated accessories  
and consumables.

Scan 
to see our 
accessories  
and detergents



Leštidlo na nerezavějící ocel
zajistí trvale dobrý vzhled 
stolu ecostoreHP Premium

2v1 Odmašťovač a dezinfekce
Rychle a účinně odstraňuje veškeré
zbytky potravin a dezinfikuje plochy

Polykarbonátové nádoby
umožní rychlý přehled o obsahu. 
Vhodné pro používání při teplotách od 
-100 °C do 120 °C

Drátěné roštové police a koše se snadno
vysunují a zaručují pružnější a účinnější
využívání dostupného skladovacího prostoru

21



Celá ecostoreHP

rodina

Chladicí 
skříně

Chlazené
stoly

Extra kapacita, extra účinnost, extra snadné čištění a údržba jsou tím, proč si vyberete 
chlazený stůl ecostoreHP.
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ecostoreHP 
Premium

ecostoreHP Premium ecostoreHP 

ecostoreHP 
Touch

ecostoreHP
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ecostoreHP Premium ecostoreHP 

FUNKCE A VLASTNOSTI

Klimatická třída 5 5

Energetická třída A B

Nejlepší třída v užitné kapacitě x -

Kompaktní rozměry - x

Pracovní výška (mm) 900 850

Typ chladiva R290 R290 nebo R134a/R404A

90 mm izolace x x

Izolant cyklopentan x x

Přední ventilace x x

0 mm potřebná vůle po stranách, v zadní, horní a dolní části x x

Chladicí jednotka vyměnitelná vyjímatelná

Kontrola vlhkosti x -

Integrace s nerezovými stoly x -

Clean-free kondenzátor x x

Odnímatelné tříkomorové magnetické těsnění x x

Vnitřní zaoblené rohy x x

Vnitřní vyjímatelné lišty a držáky x x

Konfigurátor x x

1/3 zásuvky x x 
(pouze pro chladicí modely)

Vzdálené připojení x x

Chladicí jednotka vpravo na vyžádání x x

Zámek jako volitelná výbava x x

Nastavitelné nohy (+50mm/-5mm) x x

Digitální displej x -

Odnímatelná vrchní deska x x

Vizuální alarm x x

ecostoreHP  

Chlazené stoly
hlavní funkce

x  Standard
-  Nedostupné 
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ecostoreHP  

Chlazené stoly
hlavní funkce
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Essentia Tým,
který vám poslouží.
Kdykoliv a kdekoliv

Podívejte se
na video a
zjistěte více!

Udržujte své vybavení
v provozuschopném 
stavu

Smlouvy o poskytování 
služeb, kterým můžete 
důvěřovat 

Servisní síť,
vždy k dispozici

Můžete si vybrat z flexibilních balíčků služeb na míru, 
podle vašich obchodních potřeb, které nabízejí řadu služeb 
údržby a podpory.

Je nezbytné provádět správnou údržbu v souladu 
s příručkami a doporučeními společnosti Electrolux 
Professional, aby se předešlo nečekaným 
problémům. Oddělení péče o zákazníky společnosti 
Electrolux Professional nabízí řadu zákaznických 
servisních balíčků. Chcete-li víceinformací, obraťte 
se na svého preferovaného autorizovaného 
servisního partnera společnosti Electrolux 
Professional.

Essentia je srdcem vynikající péče o zákazníky. Jedná se o vyhrazenou službu, která 
vám zaručí konkurenční výhodu. Essentia vám poskytne potřebnou podporu a postará 
se o vaše procesy prostřednictvím spolehlivé servisní sítě nabízející řadu specifických 
exkluzivních služeb šitých na míru a inovativních technologií.

Můžete počítat s více než 2 200 autorizovanými servisními partnery, 10 000 servisními 
techniky ve více než 149 zemích a s více než 170 000 náhradními díly.

Jsme neustále přípraveni a odhodláni vám 
poskytnout podporu v podobě jedinečné servisní 
sítě, která usnadní pracovní život.



Dokonalost
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 
odbornými techniky

Sledujte nás na

www.electroluxprofessional.com/cz

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

Sp
o

le
čn

o
st

 s
i v

yh
ra

zu
je

 p
rá

vo
 z

m
ěn

 b
ez

 p
ře

d
ch

oz
íh

o 
up

oz
o

rn
ěn

í. 
O

b
rá

zk
y 

js
o

u 
p

o
uz

e 
ilu

st
ra

čn
í


