
Volg ons op 

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.be/professional
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Het beste
Met het milieu in gedachten
 Alle fabrieken zijn ISO 14001 gecertifieerd

 Al onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag    
 energie-, water- en detergentverbruik en hechten ook groot  
 belang aan een lage impact op het milieu

 De voorbije jaren werden meer dan 70% van de productkenmerken  
 verbeterd met functies die ontworpen zijn volgens de behoefte van  
 de klant, rekening houdend met het milieu

 Onze oplossingen zijn meer dan 95% recycleerbaar

 Onze oplossingen zijn 100% getest op kwaliteit door experts

Electrolux Professional
Cafés & kleine bistro’s

Puur gemak
Pure zuiverheid
Pure Service
De nieuwe E-flex glazenwassers
Speciaal ontworpen
voor cafés & kleine bistro’s



Electrolux Professional Glazenwassers

Veiliger, makkelijker, beter
met de focus 
op uw gasten
Een tragere bediening door complexe programma‘s en een 
gevaarlijke ergonomie, het zijn dagelijkse belemmeringen in tal 
van zaken. 
Of u nu een café of een kleine bistro runt, uw focus ligt uiteraard 
altijd op het zo goed mogelijk bedienen van uw klanten. Met 
een snelle bediening en sprankelend schone glazen en kopjes. 
En dat is ook precies wat de E-flex Glazenwassers van  
Electrolux Professional willen.

Ontdek nu

► De gebruiksvriendelijkheid
► De uitstekende resultaten
► De grote duurzaamheid

Van inzicht in de klant tot Excellence inside,
wij bieden u een totaaloplossing

Elke klant is anders. Of u nu wil bouwen, verbouwen of een toestel 
vervangen, onze specialisten zorgen ervoor dat u steeds een stap voor blijft. 
Ons gespecialiseerde gamma omvat alles voor cafés en kleine bistro‘s, van 
koelkasten tot vaatwassers.

Lees meer over onze installaties en wereldwijde referenties op  
www.electrolux.be/professional

Wij streven ernaar uw succes te vergroten!

Zeer gebruiksvriendelijk

De beste resultaten De meest duurzame

Veilig en ergonomisch
Deur met tegengewicht
voor zacht openen en 
sluiten. De 1/4de positie 
zorgt voor luchtcirculatie 
in de machine. 

Perfecte hygiëne
Roestvrijstalen constructie
ontworpen voor een 
makkelijke schoonmaak
en een perfecte hygiëne.

Beste ergonomie
De dubbelwandige deur 
garandeert een stillere 
werking en minder 
warmteverspreiding.

Tijdsbesparend
Te bedienen met slechts 
één druk op de knop 
op een ergonomische 
plaats. Makkelijk te 
openen met een dieper 
liggend handvat.

Uitstekende prestaties
Een perfect resultaat
dankzij de dubbele 
boven- en onder 
spoelarmen. 

Lange levensduur
Een robuuste constructie
met roestvrijstalen 
componenten
voor intensief gebruik. 

E-flex
Glazenwassers

Modellen

Externe afmetingen  BxDxH

Afmetingen deur

Afmetingen korf (mm)

Was- en spoelarmen

XS Enkelwandig

436x495x670 mm

240 mm

345x345; 350x350 (Ø350);
370x370; 380x380 (Ø380)

Roterende bovenste spoelarm
Onderste was- en spoelarmen 
in roestvrijstaal 

S Enkelwandig

456x495x700 mm

290 mm

400x400 (Ø400)

Roterende bovenste spoelarm
Onderste was- en spoelarmen 
in roestvrijstaal 

S Dubbelwandig

460x565x715 mm

290 mm

400x400 (Ø400)

Roterende was- en spoelarmen 
bovenaan en onderaan
in roestvrijstaal 

Accessoires
Verbeter uw service met onze 
manden en korven, voor ieder 
wat wils.

Gamma


