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Kookketels in 1930 Eerste generatie kantelbare kookketels 1934 Ingerichte grootkeuken in klooster 1960

Een sterke passie voor innovatie, 
veel aandacht voor klanten en een 
overtuigde keuze voor 
duurzaamheid; dat zijn de 
kernwaarden waar Electrolux 
Professional voor staat en die onze 
visie ondersteunen. Dit verhaal gaat 
terug tot 1871, en loopt vandaag 
nog altijd door. De geschiedenis 
van de Zwitserse Electrolux 
producten, is rechtstreeks gelinkt 
aan het Therma merk, marktleider. 
thermaline biedt geavanceerde 

technologie, hoge kwaliteit, 
innovatief design en toestellen die 
zich onderscheiden in 
gebruiksgemak. Dit komt door de 
kennis die over meer dan honderd 
jaar aan expertise verworven werd. 
De elegantie van de Swissfinish 
producten resulteert in toestellen 
die ook in compacte keukens 
kunnen presteren, zonder 
compromis op het gebied van 
prestaties, onderhoud en 
aantrekkelijkheid.

Productie,  
Precisie en Traditie
al meer dan 100 jaar
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Bern

Zurich

Sursee 

thermaline: Swiss excellence
Nieuwe perspectieven voor 
de professionele keuken

Servicedienst: dichtbij de 
eindklant, overal ter wereld
Als we het hebben over de 
wereldwijde aanwezigheid en de 
betrouwbaarheid van Electrolux 
Professional, dan spreken we 
over het grootste service 
netwerk ter wereld. Dit bestaat 
uit geschoolde en 
gekwalificeerde partners, elke 
dag bezig met uiteenlopende 
taken: van de installatie over 
wisselstukken tot onderhoud. 
Hun gezamenlijk doel is om een 
efficiënte servicedienst te 
garanderen en snelle technische 
bijstand te kunnen verlenen. 
Voor de levering, installatie en 
grondige opvolging van de 
producten beschikken wij over 
een wereldwijd servicenetwerk 
dat snel en met grote expertise 
onze klanten bijstaat, overal ter 
wereld.

• meer dan 2.000 
 geauthoriseerde service 
 centers
• meer dan 10.000 expert 
 servicemonteurs
• 10-jarige levering van 
 onderdelen na stopzetting van 
 de productie
• 98.000 beschikbare 
 onderdelen in voorraad
• 24/48 uurs levering van 
 onderdelen, overal ter wereld

Sursee, nieuw centrum voor 
Productie en Competentie
In het 25.970 m² grote 
Productiecentrum, volledig 
gewijd aan Excellence, huizen 
niet alleen traditionele zaken als 
productiemachines, laboratoria 
en kwaliteitscontrole, maar het 
werkt ook als een wereldwijd 
Competence Center. Dit 
Competence Center waarborgt 
snelle en efficiënte 
ondersteuning voor 
keukenplanners en hun klanten, 
verspreid over de hele wereld.

Verwarmen en koelen 
zonder fossiele brandstof
Het geothermisch systeem is 
een gesloten warmtewisselaar, 
die zorgt voor een 
klimaatcontrole in de gebouwen, 
zonder daarvoor beroep te doen 
op fossiele brandstoffen. De 
pompen halen de grondwarmte 
uit de aarde tijdens de winter, en 
brengen een teveel aan warmte 
terug de grond in tijdens warme 
zomerdagen.
Electrolux Professional maakt nu 
al gebruik van deze innovatieve 
energie, om de jaarlijkse 
energieconsumptie en de 
CO2-uitstoot te verminderen 
(-92% tegen het eind van 2013).

Energiebesparingen
Het Sursee Center wordt 
aangedreven met een innovatief 
geothermisch systeem, dat op 
jaarbasis 70% minder energie 
verbruikt. Met dit bij uitstek 
groene systeem onderlijnt 
Electrolux Professional 
nogmaals het belang van 
duurzaamheid.
Duurzame verlichting en nieuwe 
lasergestuurde snij-apparatuur 
dragen ook bij tot een 
vermindering van de 
energieconsumptie.
De verlichting verbetert ook het 
algemene werkklimaat en dat 
draagt bij tot een 
geoptimaliseerde productie. 

Sursee, Switzerland.
thermaline Competence- en 
Productiecentrum
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thermaline Modular 85
Een harde werker

Een uniek modulair 
systeem, altijd aanpasbaar 
en uitbreidbaar
Met Modular 85, een gamma 
kooktoestellen met 850 mm 
diepte, kunt u genieten van de 
ultieme flexibiliteit. Ongeacht 
een grote wijziging in het menu, 
een nieuwe chef of een nieuwe 
operationele nood, kan het 
kookblok aangepast of 
uitgebreid worden. Zelfs een 
uitbreiding naar een 
productiekeuken door het 
toevoegen van ProThermetic 
kookketels en (druk-)
braadpannen is altijd mogelijk.

Meer dan duurzaam
thermaline Modular 85 wordt 
gedragen door een sterk intern 
frame, volledig bestand tegen 
stoten en corrosie, dankzij de 
volledige structuur in 2 mm 
dikke AISI304 roestvrijstalen 
profielen. Dit unieke frame 
garandeert een structuur die 
niet vervormt in eender welk 
type installatie (op poten, 
plintsokkel, beton of zelfs 
hangend).

Modulair voor de perfecte 
maat
Het meest flexibele modulaire 
kooksysteem biedt u meerdere 
uitvoeringen, zoals muur- en 
eiland- maar ook hangende 
opstellingen, uitgevoerd in het 
beste roestvrijstaal, met de 
meest uiteenlopende 
kookfuncties, werkbladen, 
koeling en warmkasten, alles 
geïntegreerd.

Vrij koken
Er zijn nooit genoeg kookvelden 
in een centrale keuken. De 
nieuwe free-cooking top laat u 
toe om potten en pannen te 
gebruiken, maar ook om 
rechtstreeks én tegelijkertijd op 
de plaat met voeding te werken. 
Flexibiliteit, fantastische 
resultaten en energiezuinigheid 
zijn gegarandeerd.

Swiss excellence
Zwitserse productie met 
ongeëvenaarde finishing. De 
Thermodul naadloze verbinding 
tussen alle toestellen (inclusief 
ProThermetic kookketels en 
braadpannen) verhindert het 
insijpelen van vloeistoffen en 
zorgt voor maximale hygiëne.
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Eenvoud en veiligheid 
tot uw dienst

Eenvoudig dagelijks werk
De metalen bedieningsknoppen 
hebben een antislip, 
warmtebestendige siliconen 
grip voor nog betere controle. 
De logo’s en iconen worden 
ingebrand in laserschrift, zijn 
duidelijk zichtbaar en bestand 
tegen corrosie en detergenten.

Zorgeloos werken
Om de hygiëne en de veiligheid 
tijdens het gebruik te 
verbeteren, zijn alle 
kookfuncties met een kuip 
uitgerust met een hoge 
overlooprand. Deze zorgen 
voor meer veiligheid omdat er 
geen water meer in een friteuse 
kan lopen, maar ook voor meer 
voedselveiligheid omdat er 
geen vervuiling door andere 
vloeistoffen kan voorkomen in 
pastakokers e.d.

Snelle reiniging
Het thermaline Modular 85 
gamma biedt een IPX5 (op 
elektrische uitvoeringen) en 
IPX4 (op gas uitvoeringen) 
waterbescherming volgens IEC 
internationale richtlijnen, en is 
beschermd tegen waterstralen. 
Het slimme ontwerp van de 
werkbladrand zorgt ervoor dat 
de voorkant van de toestellen 
niet vuil wordt. En, optioneel 
kunnen de onderbouwkasten 
worden uitgevoerd volgens 
H2- of H3-hygiënestandaarden.



Maximale efficiëntie 
vermindert 
energieverspilling
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NIEUW: free-cooking top
De multifunctionele free-cooking 
top werkt voor alle bereidingen, 
met direct of indirect contact, 
waarbij alle potten en pannen 
bruikbaar zijn. Free-cooking 
tops worden uitgevoerd met 
diepgetrokken vetafvoer en zijn 
leverbaar op twee of vier 
verschillende kookzones. De 
ingebouwde standby-functie 
zorgt ervoor dat het vermogen 
vermindert op het moment dat 
er geen voeding of pannen meer 
aanwezig zijn. Deze 
multifunctionele toestellen 
hebben tot aan 8 verschillende 
sensoren om de temperatuur 
optimaal te kunnen regelen en 
bijsturen, en dat bij 
temperaturen van 80 tot 350°C.
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Ecotop
De speciale Ecotop legering op 
de doorkookplaat zorgt voor een 
hoge efficiëntie en vermindert de 
uitstraling van de hitte van de 
kookplaat naar de rest van de 
keuken. De ingebouwde 
standby-functie vermindert 
automatisch de temperatuur als 
er geen pannen op de plaat 
staan. De Ecotop doorkookplaten 
hebben tot aan 8 verschillende 
sensoren om de temperatuur 
optimaal te kunnen regelen en 
bijsturen. Het eenvoudigst wordt 
de Ecotop gebruikt door gewoon 
de pannen te verschuiven naar 
een andere temperatuurzone. 
Deze zones (2 of 4) zijn instelbaar 
van 50 tot 450°C.

Grootveldinductie
Deze techniek produceert alleen 
warmte als gevolg van een 
rechtstreeks contact tussen de 
plaat en de pannen (voor 
inductie geschikt). Hierdoor is 
het nog praktischer in gebruik, 
en tegelijkertijd is het veiliger 
tijdens gebruik en reiniging. Met 
de nieuwe Quad+ technologie 
zijn de inductietoestellen nog 
steviger en duurzamer.
De kookoppervlakte van de 
platen is ongeëvenaard:
Kookoppervlakte 0,62 m² 
(4 zones)
Kookoppervlakte 0,31 m²
(2 zones)
Uniek in de combinatie:
Een grootveldinductie aan de 
bovenkant, en oven eronder.

Inductievelden
Elke zone van de krachtige 
inductievelden is apart 
geregeld. De perfecte controle 
van de energieregeling zorgt 
voor laag vermogen bij delicate 
gerechten en voor volle kracht 
als het snel moet gaan.

Efficiënte gasbranders 
zorgen voor snellere reactie
De 7 kW (70 mm diam.) flower-
flame gasbranders zijn uiterst 
efficiënt (tot 65%) en verminderen 
de warmtestraling naar de 
keuken.  De pandragers zitten op 
dezelfde hoogte als het werkblad 
zodat u veilig kunt werken. Voor 
nog meer kracht is er een versie 
van 10 kW beschikbaar (in dat 
geval zijn de pandragers iets 
hoger). De zeer efficiënte 
flower-flame branders 
produceren minder overbodige 
warmte, terwijl de vlam zelf 
geconcentreerd is op de bodem 
van de pan, niet op de rand. 
Het ontwerp laat toe om water 
onder de gasbranders te laten 
staan, zodat aan het einde van de 
werkdag het fornuis eenvoudiger 
gereinigd kan worden. Optioneel 
kunnen de gasbranders uitgerust 
worden met een panherkenning 
(Ecoflam).
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Betrouwbare techniek 
zorgt voor sterke prestaties 

American-style grill
De speciale ‘American-style’ grill 
gebruikt minder vermogen, 
bespaart energie en garandeert 
een verhoogde productiviteit. 
Deze grill heeft “Energy Control” 
voor een precieze regeling van 
het vermogen; dat kan tot een 
minimum verlaagd worden als 
het toestel niet gebruikt wordt. 
Ondertussen zorgt de ultrasnelle 
opwarming ervoor dat het 
maximum vermogen zeer snel 
bereikt wordt, wat de efficiëntie 
verhoogt en de 
energieverspilling tegen gaat.
Dankzij het ultra-efficiënte 
verwarmingssysteem 
verwarmen de vlammen de 
speciale stralingsschilden tot 

temperaturen boven de 700°C.  
De warmte wordt zo verspreid 
naar de warmtedeflectoren, die 
de warmte aan het  
grill-oppervlak snel en uniform 
verspreiden. Het grill-oppervlak 
haalt extreem hoge 
temperaturen (circa 320-350°C) 
zodat vlees snel dichtschroeit en 
alle smaken er in blijven. Dankzij 
de aparte regeling van de zones 
is er een hogere flexibiliteit en 
hoeft enkel de noodzakelijke 
oppervlakte opgewarmd te 
worden. Per onafhankelijk 
gestuurde zone van 400 mm is 
er een krachtige brander van 
10,5 kW aanwezig. De roosters 
zijn eenvoudig verwijderbaar en 
het speciale ijzer met lage 
poreusheid vereenvoudigt de 
reiniging enorm.

vermengen. Zo kunt u perfect 
gebakken vis op dezelfde plaat 
bereiden als het vlees, zonder 
daarbij de kwaliteit in het 
gedrang te brengen die uw 
klanten van u verwachten. En 
met het hoogwaardige 
Powerblock 
verwarmingssysteem op de 
elektrische versies, haalt u een 
uiterste precieze 
temperatuurregeling en de 
hoogst mogelijke 
hitteverspreiding, en dat bij 
temperaturen van 80 tot 280°C.

Frytops 
De zeer resistente chroomplaten 
van de frytops zorgen voor een 
snelle en egale verspreiding van 
de hitte. Alle energie wordt 
geconcentreerd aan het 
oppervlak, zo vermindert de tijd 
om de ideale temperatuur te 
bereiken. Voeding blijft niet meer 
plakken aan het oppervlak, wat 
het gebruik van verschillende 
soorten voeding mogelijk maakt. 
En het chroomoppervlak maakt 
het veel eenvoudiger om na 
elkaar verschillende smaken te 
bereiden, zonder dat die zich 
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Van traditie 
 naar innovatie
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Pastakokers
De automatische watervulling 
en de continue afvoer 
garanderen, zelfs bij zwaar 
gebruik, een constant 
kookproces met hoge 
productiviteit en aanzienlijke 
energiebesparingen. Zetmeel 
en voedselresten worden 
verwijderd via de waterafvoer 
en de kuip wordt vanzelf 
bijgevuld. Een beveiliging tegen 
droogkoken zorgt ervoor dat 
het toestel niet kan werken 
zonder water. Verminderd 
energieverbruik als gevolg van 
standby modus.

Friteuses
De speciale v-vormige kuip met 
elektrische of gasverwarming, 
biedt u puike prestaties en een 
hoge efficiëntie. De olie is zeer 
snel op temperatuur, en zorgt 
zo voor:
• een hoge productie voor de  
 meest veeleisende chefs
• volledig verwijdering van vuil 
 uit de kuip dankzij de speciale 
 lasergelaste kuipen met 
 afgeronde hoeken 
• langere levensduur van de olie 
 dankzij de uniforme verdeling 
 van warmte in de kuip
• geen direct contact met de 
 verwarmingselementen

Het verbeterde, indirecte 
verwarmingssysteem verzekert 
continue opwarming van alle olie 
in de kuip. Dit maakt de 
gefrituurde voeding lekker 
knapperig, goudbruin aan de 
buitenkant en heerlijk mals 
binnenin. De snelle opwarming 
van de olie en de vetsmeltfunctie 
garanderen een hoge 
productiviteit.

NIEUW Aquacookers
De aquacooker combineert de 
eigenschappen van een 
vacuumkoker, bain-marie en 
een pastakoker in één enkel 
toestel. De aquacooker biedt 
vier vermogenniveau’s, met 
extreem precieze en stabiele 
temperatuurcontrole, dankzij de 
elektronische thermostaat en 
de automatische watervulling 
tijdens het koken. De 
droogkookbeveiliging en de 
standby functie waarborgen de 
veiligheid en verminderen de 
energieconsumptie.
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Voeding
is altijd perfect
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Holding onderbouwkasten
Met een techniek die warmte 
op lage temperaturen 
vasthoudt, is de ‘holding’ kast 
een toestel dat zorgt voor 
stabiele en uniforme 
temperaturen, zodat voeding 
onder perfecte condities warm 
gehouden wordt, zonder 
compromissen op het gebied 
van smaak, kleur en uitzicht. 
Werktemperatuur van 30 tot 
120°C.

Warmkasten
Een absolute noodzaak voor 
alle professionele keukens. De 
warmkast is ideaal om al uw 
borden warm te houden op 
een uniforme en stabiele 
temperatuur. Werktemperatuur 
van 30 tot 110°C.
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Swissfinish is beschikbaar op 
speciale aanvraag. 
Eenvoudigere reiniging, langere 
levensduur en nog steviger 
werkblad van 3 mm voor 
superieure hygiëne en 
constructie. Best-in-class voor 
haar prestigieus en 
ergonomisch ontwerp, geeft de 
thermaline Modular 85 een echt 
aangenaam werkklimaat in uw 
keuken.

19

Swissfinish uniek werkblad
3mm dik roestvrijstaal
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Excellence
met het milieu in gedachten
Electrolux Professional oplossingen beantwoorden perfect aan 
de behoeften van de klanten, op gebied van betrouwbaarheid, 
kostenefficiëntie en duurzaamheid. 

• Alle Electrolux fabrieken zijn ISO 14001 gecertificeerd

• Alle Electrolux Professional oplossingen zijn ontworpen voor laag  
 water-, energie- en wasmiddelverbruik, en hechten ook een groot 
 belang aan een lage impact op het milieu

•  Alle Electrolux Professional oplossingen munten uit in kwaliteit, 
 een lange levensduur met de laagste  levenscycluskosten. Er zijn 
 installaties die na 40 jaar nog dagelijks gebruikt worden

•  Alle Electrolux Professional oplossingen zijn meer dan 95% 
 recycleerbaar

•  Alle Electrolux Professional oplossingen zijn 100% getest op de 
 kwaliteit en stuk voor stuk gecontroleerd door ervaren technici

•  In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan 70% van Electrolux 
 Professional oplossingen verbeterd met functies die ontworpen 
 zijn volgens de behoeften van klanten, rekening houdend met het 
 milieu

•  Electrolux Professional ondersteunt een specifiek 
 energiebesparend programma om het energieverbruik 
 van de productiefaciliteiten te verminderen

Share more of our thinking at www.electrolux.be/professional
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