
SafeBox Hold
Snadné řešení, jak zlepšit proces take way a doručení



Proces Take away / Doručení a požadavky

Udržování
Jídla jsou udržována při požadované 
teplotě (60-85°C), aby se zabránilo 
ztrátě kvality, a během čekání na 

vyzvednutí jsou dezinfikovány UVC 
světlem

Dodání
Jídla jsou udržována na 

požadované teplotě (60-85°C)
na cestě k zákazníkovi

Take Away
Udržování jídla teplého až 90°C

Příprava
Jídlo je uvařeno a 

připraveno k dodání

Objednávka
Přijetí objednávky od 

zákazníka přímo nebo 
přes objednávkový 

systém



1 2

Take Away: výzvy/problémy

Objednávka musí být připravena co 
nejblíže okamžiku vyzvednutí, aby nedošlo 

ke ztrátě kvality.

Co kdybyste mohli zvětšit velikost šarže
připravených objednávek, abyste

maximalizovali příjem objednávek během
špiček bez ovlivnění kvality potravin?

Připravené zakázky jsou vystaveny
otevřenému prostředí bez kontroly

kontaminace bakteriemi/viry

Co kdybyste mohli svým zákazníkům
vždy dopřát neustálou hygienu

připravených zakázek, které na ně
čekají?



Zařízení, které udržuje více objednávek při požadované teplotě 
a zároveň dezinfikuje svůj obsah pomocí UVC lampy.

Zákaznická cesta

Zákazní: učiní online 
objednávku

Obsluha: Připraví a uloží 
horké položky objednávky 
do Safebox Hold

Zákazník/Kurýr: Vstoupí do 
obchodu a požádá o jeho 
objednávku

Obsluha: Vyzvedne horkou 
objednávku ze Safebox 
Hold a spolu s ostatním 
zbožím ji předá zákazníkovi

SafeBox Hold: Jedině od Electrolux Professional



SafeBox Hold
Hlavní charakteristiky

Posuvné dveře z tvrzeného 
skla

Dobře viditelný a snadno
použitelný přední ovládací

panel

Exteriér v černé barvě

Nerezové rukojeti s ochranou
dveří a fotokatalytickým nano 

povlakem

Integrované UVC LED světlo

Pěkný design také pro instalaci
před zákazníkem 

Nerezová rukojeť se 2 vysoce 
odolnými zarážkami* pro 
ochranu dveřních skel před 
tvrdými nárazy během výdeje 
jídel. Fotokatalytická úprava 
rukojetí pro zajištění dezinfekce 
jejího povrchu.

Vysoká viditelnost balení uvnitř a 
snadné vkládání, aby se předešlo
potřebě dalšího prostoru při
otevírání dveří

Přední přístup a snadno použitelné 
rozhraní s On/Off a regulací 
teploty (od 60 do 85°C)

Integrované UVC LED světlo pro zaručení snížení 
bakteriální kontaminace obalu během fáze 
skladování. Automatické vypnutí UVC v případě 
otevření dveří

Ventilovaný systém
vytápění

Systém pro „obalení“ balených
pokrmů horkým vzduchem a 
zachování původní chuti (teplota
až 85°C)
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*zarážky u modelu s posuvnými dveřmi



SafeBox Hold varianty

Verze s posuvnými dveřmi
Ideální pro prodejny s také away s 

kompaktní velikostí balení a omezeným 
prostorem v kuchyni: není potřeba další 

přední prostor pro otevírání dveří

Verze s vyklápěcími dveřmi
Ideální pro prodejny také away s 
různou velikostí balení, tedy větší 
krabice od pizzy, lunch boxy atd

33 cm 45
 c

m

72.5 cm



SafeBox Hold
Hygiena a bezpečnost zaručena

Unikátní technologie „3 bariér“.

► Ventilační ohřívací systém pro obalení balených
pokrmů horkým vzduchem a zachování původní chuti
(teplota do 85°C).

► Až 99,9% redukce bakterií na obalech potravin*, 
díky rychlé rekuperaci tepla v kombinaci s UVC 
LED světlem namontovaným na stropě, které také
zabíjí bakterie a viry.

► Fotokatalytický nano-povlak na obou rukojetích z 
nerezové oceli vytváří vnější bariéru zajišťující až
99,9% antibakteriální aktivitu** a zároveň zajišťuje
stálou dezinfekci.

• *test provedený Univerzitou v Udine na Escherichia coli a Staphylococcus aureus pomocí krabic od pizzy a papírových sáčků, nastavení teploty na 75 °C po dobu 10 
minut. Výsledky se mohou lišit v závislosti na použitých obalových materiálech a vzdálenosti mezi obaly a UVC LED (protokol o testu je k dispozici na vyžádání).

• ** testováno notifikovanou osobou třetí strany podle ISO17094:2014 simulující kuchyňské prostředí (se světelným zdrojem podle ISO14605).



SafeBox Hold
Ztrojnásobte svou kapacitu pomocí jedinečné zástrčky

Potřebujete větší kapacitu?

SafeBox Hold pojme velké papírové tašky,
papírové krabice nebo krabice od pizzy.

Je možné naskládat až 3 zařízení na sebe, 
která lze propojit na zadní straně, což
vyžaduje pouze 1 zástrčku pro celou sestavu.

Z ergonomických důvodů se doporučuje naskládat
modely s posuvnými dvířky na modely s výklopnými 
dvířky, až do max.výšky horního zařízení 1500 mm
(spodní zařízení neumísťujeme přímo na zem).

44cm

44cm

45cm

92cm
(Vnitřní 72.5 cm) 

59cm
(Vnitřní 42 cm) Propojení je k dispozici pouze u modelů dodávaných se zástrčkou



SafeBox Hold
Připravený k instalaci kdekoli

Extra tichý
48 dBA
navrženo pro kuchyně, ale připraveno pro 
knihovny

Pouze
Plug-in
a začněte půoužívat! 

Malý
půdorys
Menší půdorys, aby se vešel kamkoli, také 
pro instalace na stolech o hloubce 600 mm

Šetrný k životnímu prostředí
Nízká spotřeba energie: 6 hodin používání 
odpovídá spotřebě 75W žárovky za 1 den



SafeBox Hold
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Hlavní výhody

Zaručená kvalita potravin
(optimální teplota & originální chuť)

Hygiena & bezpečnost
zaručena

Dopřejte svým zákazníkům zážitek z jídla
jako by byli v restauraci a přitom seděli
pohodlně u nich doma.

Zvyšte svou zákaznickou základnu jako důvěryhodný
poskytovatel jídel: nabídněte bezpečný a teplý jídelní
box, bez obav z množení bakterií nebo virů

Časy výdeje? 
Všechny požadavky pokryté
Zlepšete flexibilitu a produktivitu vaší kuchyně, 
optimalizujte načasování přípravné fáze
vyvážením přijatých objednávek a hodin pro 
vyzvednutí u Vás na místě.

Šetrný k životnímu prostředí
Udržovací skříň za 6 hodin používání
spotřebuje ekvivalent spotřeby 75W 
žárovky za 1 den.
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Posuvné dveře Výklopné dveře

92x59x45 cm 92x59x45 cm

77x41x35 72,5x42x33,5 cm

33 cm 72,5 cm

ano ano

ano ano

jako extra příslušenství jako extra příslušenství

od 60 do 85°C od 60 do 85°C

od 09/2022 ano

220-240V 1ph/50hz 220-240V 1ph/50hz

590W 590W

Vnější rozměry ŠxHxV

Vnitřní rozměry ŠxHxV

Nakládací šířka

“3-bariérová” technologie

Stohovatelnost s jednou zástrčkou

Vnitřní středová police

Ovládání teploty

On/Off vypínač pro UVC světlo

Napětí

Instalovaný příkon



Extra Příslušenství



SafeBox Hold
s výklopnými dveřmi

Možnost přidat také střední polici jako 
příslušenství

 Zaručuje lepší distribuci proudění vzduchu díky 
lepšímu umístění potravinových boxů

 Zlepšuje nakládání a umístění potravinových boxů 
pro obsluhu

 Polici lze umístit také dole, aby se zlepšila 
distribuce vzduchu v případě plné náplně potravin 
s vysokou vlhkostí

Příprava na instalaci police na místě

Možnost instalace závěsů pro 
umístění střední police922642 POLICE PRO SAFEBOX S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI

922398 POLICE PRO SAFEBOX S POSUVNÝMI DVEŘMI
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