
Promocja obowiązuje od 01/02/2021  
do 15/12/2021

 Zamówienia należy składać u lokalnego 
 autoryzowanego partnera handlowego

 Ceny promocyjne dotyczą zamówień złożonych  
 w okresie trwania promocji

Przenieś swój biznes na kolejny poziom

Warunki

Czas trwania promocji

Doskonałość
Z myślą o środowisku
  Wszystkie nasze fabryki posiadają certyfikację ISO 14001.

  Wszystkie nasze rozwiązania zaprojektowano tak aby  ograniczyć zużycie wody, energii, 
detergentów oraz ograniczenia szkodliwych emisji.

  W ciągu ostatnich lat ponad 70% rozwiązań technicznych zostało zaktualizowane mając na 
względzie potrzeby środowiskowe naszych klientów.

  Nasze technologie są zgodne z dyrektywą RoHS i rozporządzeniem REACH  
oraz nadają się do recyklingu w ponad 95%.

  100%  naszych produktów zostało  zbadanych przez ekspertów pod kątem jakości.

Śledź nas na

www.electroluxprofessional.com

Doskonałość jest podstawą wszystkiego, co robimy. Staramy 
się przewidywać potrzeby naszych klientów. Doskonałość two-
rzymy z naszymi ludźmi, innowacjami, rozwiązaniami i usługa-
mi. Być The OnE dla naszych klientów, to sprawiać by ich  życie 
zawodowe było łatwiejsze, bardziej opłacalne - i prawdziwie 
zrównoważone każdego dnia.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
Email: wojciech.tycner@electroluxprofessional.com
Tel: +48 882354246
Email: malgorzata.krasowska@electroluxprofessional 
Tel: +48 604123367

lub można też pobrać katalog ze strony: 
www.electroluxprofessional.com/pl

Kod Cena 
promocyjna

922239 349 PLN

Kod Cena 
promocyjna 

925000 244 PLN

Para koszów do pieczenia / 
smażenia GN1/1

Nieprzywierająca blacha 
GN1/1 

H=20mm

Kod Cena 
promocyjna 

925003 294 PLN

Dwustronna płyta grillowa 
GN1/1

Kod Cena 
promocyjna 

925001 290 PLN

Nieprzywierająca blacha 
GN1/1 

H=40mm

Kod Cena 
promocyjna 

925004 455 PLN

Ruszt do grillowania GN1/1

Kod Cena 
promocyjna 

922713 428 PLN

Siatkowy ruszt do 
grillowania, GN 1/1

Kod Cena 
promocyjna 

922746 796 PLN

Głęboka Blacha GN 1/1 do 
tradycyjnego gotowania 

Kod Cena 
promocyjna 

925005 290 PLN

Blacha na 8 jaj, naleśniki,

hamburgery - GN 1/1

Akcesoria

PROMOCJA 
COOK&CHILL  
2021

Piece SkyLine
Chłodziarko-
zamrażarka szokowa 
SkyLine 
Poprzeczna 
chłodziarko-zamrażarka 
szokowa 
Akcesoria
Materiały 
eksploatacyjne
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Odkryj zalety unikalnej oferty Cook&Chill 
Electrolux Professional

SkyLine Premium

Zestaw DARMOWYCH detergentów w postaci 
stałej do mycia pieca

Piec konwekcyjno-parowy z cyfrowym wyświetlaczem i następującymi funkcjami:
• Wbudowany generator pary z sondą Lambda do rzeczywistej kontroli wilgotności
• System dystrybucji powietrza OptiFlow zapewniający maksymalną wydajność przy 5 poziomach 
prędkości wentylatora

• SkyClean: Automatyczny i wbudowany system samooczyszczania ze zintegrowanym odkamienianiem 
generatora pary.

• Tryby gotowania: Programy (można zapisać maksymalnie 100 programów); Ręczny (para, kombinacja i 
cykl konwekcyjny); Cykl gotowania EcoDelta i regeneracji

• Port USB do pobierania danych, programów i ustawień HACCP.
• Sonda temperatury z jednym czujnikiem
• Podwójne szklane drzwi z oświetleniem LED

6 GN 1/1 - elektryczny

Kod Cena 
promocyjna 

217820 20976 PLN

Wyposażony w 1 stelaż
do GN 1/1, rozstaw 67 mm

Kod Cena 
promocyjna 

217822 25190 PLN

Wyposażony 1 stelaż
do GN 1/1, rozstaw 67 mm

10 GN 1/1 - elektryczny

Wyposażony w stelaż GN 1/1 ( 600
x 400) , 50 mm odległość między
prowadnicami.
• Cykle chłodzenia szokowego: 12,5 kg z 90° C 
do 3 C poniżej 90 minut.

• Cykl mrożenia szokowego: 7 kg z 90° C do 
-12° C w mniej niż 240 minut.

• Delikatne chłodzenie, Mocne Chłodzenie, 
Mrożnie, chłodzenie Turbo.

• Szacowany pozostały czas, możliwość 
konfiguracji cykli

• Jednopunktowa sonda w standardzie
• Utrzymywanie w temp. 3° C dla chłodzenia 
lub -18° dla mrożenia

• Może być używany z elektrycznymi piecami konwekcyjno-parowymi SkyLine 6 
i 10 GN 1/1. 

• Brak potrzeby zastosowania zewnętrznej rury wylotowej.
• Okap oraz piec są wyposażone w zsynchronizowane połączenie kablowe 
pomiędzy oprogramowaniem okapu i pieca.

• System automatycznej aktywacji otwierania drzwi. 
• Silnik wentylatora z 3 automatycznymi prędkościami 
• Powierzchnia filtracyjna chroni przed zagrożeniem pożarowym. 
• Systemy wielokrotnej filtracji (wstępna filtracja przez filtry labiryntowe ze stali 
nierdzewnej, filtr kondensatu i dodatkowy separator kropli, działający jako 
separator pary i cieczy).

• Dwustopniowe otwieranie drzwi (PNC 922265, nie jest częścią promocji) jest 
zalecane w celu polepszenia wyników filtrowania.

• Gdy okap ten jest instalowany na piecu 6 x GN 1/1, stojącym na otwartej 
podstawie (PNC 922612 jest częścią promocji), sugerowane jest zastosowanie 
dodatkowej podstawy (PNC 922632 jest częścią promocji).

6xGN 1/1 (600 x 400 mm), rozstaw 60 mm
Wyposażona w stelaż do instalacji w wersji wieży z 
piecami  6xGN1/1
• Cykl Chłodzenia Szokowego: 30 kg z  90°C do  3°C 
w czasie krótszym niż 90 minut.

• Cykl Mrożenia Szokowego: 30 kg z  90°C do  -12°C 
w czasie krótszym niż 240 minut.

• Delikatne Chłodzenie, Mocne Chłodzenie, Mrożenie, 
Turbo-chłodzenie,

• Utrzymanie w +3 °C do chłodzenia  lub -18 °C do 
mrożenia

• Funkcje specjalne, takie jak Wyrastanie Ciasta, 
Opóźnione Wyrastanie, Szybkie Rozmrażanie, Sushi, 
Sous Vide, Lody, Jogurt, Czekolada

• Szacowanie pozostałego czasu, cykle do 
personalizacji

• 1000 dowolnych programów po 16 kroków, multi-
timer, wentylator o 7 prędkościach

• Wielofunkcyjny wyświetlacz z ekranem dotykowym
• Port USB
• Wielopunktowa sonda rdzeniowa w standardzie

6 GN 1/1 - elektryczna

Chłodziarka szokowa 
SkyLine 6GN1/1, z podstawą 

do montażu wieżowego

Okap kondensacyjny dla 
pieca 6GN1/1 lub 10GN1/1 

Kod Cena 
promocyjna 

727901 12204 PLN

Dostarczona z 1 rusztem GN 1/1 
(600x400 mm), rozstaw 50mm

Kod Cena 
promocyjna 

727729 32508 PLN

Kod Cena 
promocyjna 

922723 10980 PLN

Kod Cena 
promocyjna 

922657 2700 PLN

Kod Cena 
promocyjna 

922348 244 PLN

Podstawa do ustawienia 
pieca 6 GN 1/1 

na szybkoschładzarce 
12,5/7 kg

Hak wędzarniczy 

Kod Cena 
promocyjna 

922171 557 PLN

Wąż do montażu 
zewnętrznego

Kod Cena 
promocyjna 

922338 492 PLN

Przystawka do wędzenia 
(Volcano smoker)

Kod Cena 
promocyjna 

922612 2084 PLN

Otwarta podstawa do 
pieców 6 i 10 GN 1/1

Kod Cena 
promocyjna 

922632 1288 PLN

Podstawa do instalacji 
pieca 6GN1/1 na 

podstawie 922612 z 
okapem 922723

Kod Cena 
promocyjna 

922086 97 PLN

Ruszt na 4 całe kurczaki 
(1,2 kg) - GN 1/2

Kod Cena 
promocyjna 

922362 249 PLN

Kod Cena 
promocyjna 

922062 87 PLN

Ruszt na 8 całych kaczek 
(1,8 kg) - GN 1/1

Ruszt ze stali nierdzewnej 
AISI 304 do pieca - GN 1/1 

Chłodziarko-zamrażarka szokowa Akcesoria
Niezawodny, wysokowydajny i wielofunkcyjny piec konwekcyjno – parowy do profesjonal-
nej kuchni. Unikatowy na rynku, posiadający panel cyfrowy i sondę Lambda, aby zagwa-
rantować dodatkową precyzję i zaawansowaną kontrolę w czasie rzeczywistym

Poprzeczna chłodziarko-zamrażarka szokowa o 
wydajności chłodzenia/mrożenia 12,5/7kg, R452A

Zmień Swoje życzie w pracy dzięki 
zintegrowanym rozwiązaniem “wszytsko w 
jednym” do Electrolux Professional.

Natryskowe wytwarzanie pary z możliwością regulowania wilgotności
• wytwornicy pary w celu regulowania poziomu wilgotności.
• System dystrybucji powietrza OptiFlow zapewniający maksymalną wydajność przy 5 poziomach  
prędkości wentylatora

• SkyClean: automatyczny i wbudowany system samooczyszczania. 5 automatycznych cykli
• Tryby gotowania: Programy (można zapisać maksymalnie 100 programów); Podręcznik;  
Cykl gotowania EcoDelta

• Port USB do pobierania danych, programów i ustawień HACCP.
• Sonda temperatury z jednym czujnikiem
• Podwójne szklane drzwi z oświetleniem LED

* W sprawie dodatkowych zamówień należy zwrócić sie do sieci 
autoryzowanych partnerów

6 GN 1/1 - elektryczny

Kod Cena 
promocyjna 

217920 17627 PLN

Wyposażony w 1 stelaż
do GN 1/1, rozstaw 67 mm

Kod Cena 
promocyjna 

217922 23143 PLN

Wyposażony 1 stelaż
do GN 1/1, rozstaw 67 mm

10 GN 1/1 - elektryczny

SkyLine Pro

Łatwy w użyciu, solidny i elastyczny partner w Twojej kuchni z cyfrowym
panelem sterowania dla łatwego użytkowania.

Opis Kod Minimalna ilość Cena promocyjna

Proszek do mycia C23 0S2392 100 sztuk  BEZPŁATNIE
Tabletka do 
nabłyszczania i 
odkamieniania C25

0S2394 50 sztuk BEZPŁATNIE

Human-
Centered
Design

Sky
CleanOptiFlow PIERWSZY

w przemyślePIERWSZY
w przemyśle

Human-
Centered
Design

Lambda
sensor

Sky
CleanOptiFlow


