Electrolux Professional SkyLine

SkyLine
Rengöring

Electrolux Ugnar
och Blast Chillers

professional.electrolux.se

Vi tar hand om
din utrustning
Electrolux rengörings- och avkalkningsmedel
har framtagits speciellt för SkyLine Ugnar.
Regelbunden användning av Electrolux
rengöringsmedel garanterar hygienisk
renhet av din utrustning, vilket säkerställer
produktprestanda och överensstämmelse
med garantivillkoren.

C22

Rengöringstabletter

Tablettlösning som
säkerställer noggrann,
hygienisk rengöring,
även vid oljiga och
inbrända rester.

C24

Enzymatiskt
Pulver

Unikt 96 % biologiskt
nedbrytbart, enzymatiskt
rengöringsmedel som är
miljövänligt, och fungerar
bra även vid låga
temperaturer för riktad
rengöring.

C25

Skölj &
Avkalkning

2-i-1 lösning för
överlägsen sköljning
och kalkborttagning.

Scanna för att se
SkyClean-videon

Du bestämmer själv
vilken typ av kem du
önskar - fast,
flytande eller enzymatisk

Längre livslängd
och topprestanda
av ugnarna med
Electrolux fosfatfria
rengöringsmedel.

Flexibilitet är nyckeln

Perfekta rengöringsresultat. Nya SkyLine
PremiumS ger dig unik flexibilitet med
3 olika alternativ av kem: fast för mer
intensiv rengöring, flytande för större
flexibilitet, eller enzymatisk för att massivt
minska din negativa påverkan på planeten.
Dessa nya rengöringsmedel har utvecklats för
att möta de strängaste kundkraven.

Användningsschema
Antal tabletter

Antal tabletterSkölj&Avkalkning
2-i-1

Soft

1

1

Ångkokning, ugnsbakning

Medium

2

1

Ugnsstekning av low-fat protein och fisk

Strong

3

1

Grillning av protein och fisk

Extra Strong

4

1

Fettrika proteiner och fisk

Typ av smuts

Matlagningsmetod

Olika typer av rengöring
Fast rengöringsmedel. Idealisk för all typ av matlagning.

C22
C25

Rengöringstabletter
Skölj &
Avkalkning

PNC

Beskrivning

Pris

Rengöring

0S2395

C22 Rengöringstabletter,
100 påsar/hink

Rek.pris:
850 kr

Sköljmedel &
Avkalkning

0S2394

C25 Skölj & Avkalkningstabletter;
50 tabletter/hink

Rek.pris:
630 kr

Enzymatiskt rengöringsmedel*. Idealisk för kök med låg smutsnivå.

C24

Enzymatiskt
pulver

Rengöring
& Sköljmedel

PNC

Beskrivning

Pris

0S2393

C24 Enzymatiskt pulver;
100 påsar/hink

Rek.pris:
3990 kr

* Ska användas tillsammans med Electrolux water treatment solution.

Experience
the Excellence
Upplev excellensen
professional.electrolux.com
professional.electrolux.se

Excellence
med miljön i åtanke
Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
	Alla våra lösningar är utformade för låg förbrukning av vatten, energi,
kem och skadliga utsläpp
Under de senare åren har över 70 % av våra produktfunktioner uppdaterats
med våra kunders miljöbehov i åtanke
	Vår teknik följer ROHS- och REACH-direktiven och är över 95 % återvinningsbara
	Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av experter

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

Följ oss på

