
Kyl- och frysskåp
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ecostore
Högpresterande kylskåp innebär 
lägre energiförbrukning och 
kostnadsbesparingar
Brett sortiment och valmöjlighet säkerställer högsta prestanda 
och energieffektivitet.

Effektivitet
Electrolux ecostore kyl- och 
frysskåp förbrukar upp till 
65% mindre energi än 
standardskåp.

Prestanda
Ecostore kyl- och frysskåp är 
den optimala lösningen för att 
bäst bevara dina matvaror.

Kapacitet
Ecostore möjliggör i genomsnitt 
50 lit. större volym jämfört med 
motsvarande skåp på marknaden.

ecostore Premium 
Nästa generation 
avancerad digital 
elektronik.

ecostore Touch 
Innovativ pekskärm 
för enkel styrning och 
kontroll.

ecostore
digital kontroll och 
hygienisk utformning.
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Toppresterande kyl- och 
frysskåp, endast 
700mm djupa

prostore

Nya generationen Prostore erbjuder utökad kapacitet, lägre energiförbrukning 
och lägre ljudnivå.

Effektivitet
55% lägre energiförbrukning*
prostore garanterar lägre 
driftskostnad och miljöpåverkan. 
Säkerställer enastående prestanda 
och längre livslängd tack vare 
propan (R290) köldmedia och 
Cyklopentanisolering.

Kapacitet
Upp till 65 lit. ökat förvaringsutrymme*
Nya prostore erbjuder marknadens högsta 
nettokapacitet. Med endast 700mm djup 
passar prostore väl in din kökslinje med 
hänsyn till standardbänkarnas mått.

prostore 500 & 800
perfekt anpassade för ditt kök med 
Electrolux Professional rostfria bänkar 
samt kyl-/frysbänkar.

Låg ljudnivå
Utvecklad för ett professionellt kök och 
tyst nog att stå i ett bibliotek, prostore 
ger en bättre arbetsmiljö med
50% lägre upplevd ljudnivå*.

*jämfört med motsvarande modeller.



Ingår som standard på samtliga modeller

LCD Pekskärm
Innovativ pekskärm 
för enkelt och tydligt 
handhavande

Optiflow
Vertikal och horisontal 
luftcirkulation ger optimal 
temperaturfördelning

Innovativa luftkanaler
ger en snabb och jämn 
luftdistribution och är 
helt demonterbara för 
enkel rengöring

Trådkondensor
Underhållsfri kondensor 
för garanterad hög 
prestanda 

Avrundade hörn och 
demonterbara rostfria 
skenor och stöd 
underlättar rengöring av 
skåpets insida

Maximal stabilitet och 
flexibilitet. Kan monteras på 
fötter av rostfritt stål, svängbara 
hjul, betongfundament eller 
marinanpassade fötter

Dörrlås på framsidan
För extra säkerhet

ecostore
Energieffektivitet - bäst i klassen
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Ingår i vissa modeller

Högeffektiva 
komponenter 

Lågenergikompressorer, 
förångare med stor yta 
och högeffektiva fläktar

Dold förångare 
för maximal nyttovolym 

i skåpet

75 mm isolering 
och de förbättrade 

dörrlisterna säkerställer 
låg energiförbrukning

Avtagbara breda 
”3-kammarlister” ger 
utmärkt tätning och 

isolation vilket minskar 
energiförbrukningen

Kappslingsklass IPX5 
Framsida är 

helt vattentät

Innerbelysning med 
LED-lampor 

Lägsta energiförbrukning 
(inbyggd LED-lampa på 
modeller med glasdörr)

ecostore
Energieffektivitet - bäst i klassen
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1 2 3 4 5 6 7 8

* Energiförbrukningen har beräknats enligt CECED riktlinjer genom jämförelse mellan klass 1 standard kyl- och frysskåp
och  motsvarande ecostore kyl- och frysskåp (beräknad energikostnad 0,17 €/kWh och genomsnittlig nettovolym 600 lit). 
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ENERGIEFFEKTIVITET

Förbrukning (KWh/år) Nettovolym (L)

Energiklass

Energikostnad Besparing klass 1 
jämfört med klass 8 

Med Electrolux ecostore skåp kan du spara 65 % på din elräkning*

65% maximal besparing 
Electrolux ecostore kylskåp förbrukar upp till 65 % 
mindre energi än standarskåp* tack vare den perfekta 
kombinationen av olika innovativa egenskaper:
  Optiflow, det intelligenta luftcirkulationssystemet 
som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och 
jämn temperatur

  75 mm cyklopentanisolering i skåpet, 60 mm 
isolering runt kylenheten, och den profilerade 
magnetiska 3-kammar dörrlisten  minimerar 
energiförlusten och kondensering.
  Högeffektiva komponenter: 
lågenergikompressorer, förångare med stor yta och 
högeffektiva fläktar

  Propan (R290) naturlig gas som köldmedia  
minskar energiförbrukningen och förlänger 
kompressorns livslängd vilket leder till lägre 
underhållskostnad.
  Frost Watch Control4, den intelligenta 
automatiska avfrostningen som endast avfrostar vid 
behov och spar därmed energi

  Internationella certifikat
Electrolux ecostore kylskåp är internationellt 
certifierade av EIA (Nederländerna), ECA (UK) 
och CECED (Italien). En komplett förteckning 
över certifierade produkter kan hämtas från www.
electrolux.com/foodservice

Cyklopentanskum fritt från HFC, HCFC och CFC
Electrolux kyl- och frysskåp är skumisolerade med 
cyklopentan, en kolvätegas (HC) som inte skadar 

ozonskiktet, påverkar inte växthuseffekten och 
säkerställer bättre prestanda (ger 18% effektivare 
isolering än traditionell isolering).

Save up to 820 €/year* 
Based on studies performed by CECED Italia, 
there is a savings of up to 820 €/year when 
comparing an Electrolux ecostore class 7 cabinet 
with an equivalent class 1 cabinet.*

Låg 
energiförbrukning

Förbättrad isoleringOptiflow R290, propan,
köldmedia 

Frost Watch
Control4

Energieffektiva 
komponenter

32% 26% 20% 12% 10%

Maximal energibesparing tack vare:
 

65%

1 2 3 4 5 6 7 8

* Energiförbrukningen har beräknats enligt CECED riktlinjer genom jämförelse mellan klass 1 standard kyl- och frysskåp
och  motsvarande ecostore kyl- och frysskåp (beräknad energikostnad 0,17 €/kWh och genomsnittlig nettovolym 600 lit). 
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ENERGIEFFEKTIVITET

Förbrukning (KWh/år) Nettovolym (L)

Energiklass

Energikostnad Besparing klass 1 
jämfört med klass 8 

Energibesparing* 
upp till 

820€/år 
(frysskåp) 

samt 400€/år
(kylskåp)

* Energiförbrukningen har beräknats enligt CECED riktlinjer genom jämförelse mellan klass 1 standard kyl- och 
frysskåp och  motsvarande ecostore kyl- och frysskåp (beräknad energikostnad 0,17 €/kWh och genomsnittlig 
nettovolym 600 lit).
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Minimal energiförbrukning och bästa 
kvalitet på matvarorna!

och högsta 
effektivitet

Kondensorgivare

  Givare för 
omgivningstemperatur

Förångargivare

Givare i kylutrymmet  

Frost Watch Control4 ecostore Touch
sparar energi genom att avfrosta endast när det 
behövs. Frost Watch Control4 är en patenterad 
algoritm* som använder information från antingen 
4 sensorer eller det inbyggda minnet baserat på 
skåpets användning (hur många gånger dörren 
öppnats, hur länge dörren var öppen, etc.) vilket 
minskar antalet avfrostningscykler. Avfrostningscykeln 
aktiveras endast när det bildats is i förångaren och 
avbryts när isen har smält.

Frost Watch Control
Den avancerade elektroniken i modellerna 
ecostore Premium beräknar automatiskt när 
avrostningscykeln ska aktiveras. En intelligent 
algoritm beräknar när avfrostning är nödvändig 
med ledning av de inställda tiderna och ofta dörren 
öppnas. Färre dörröppningar resulterar i färre 
avrostningscykler och större energibesparing.

Eco defrost**
Förbättrad kontroll av avfrostning och 
förångarefläktar sparar upp till 15 % energi.
Avfrostningstyp beror på vilken temperatur 
man ställt in:
  lägre än +2 °C använder elektrisk avfrostning
  högre än +2 °C använder luftflödesavfrostning

Automatisk avdunstning av tövatten
Uppnås med hetgasledningen  från kompressorn i 
stället för värmeelement med lägre energiförbrukning 
till följd (gäller inte centralkylda modeller).

* Patent nummer EU 1070925.
** på modellerna ecostore Touch och ecostore Premium.

Internationella certifikat
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Optiflow

Det intelligenta 
luftcirkulationssystemet som 
anpassar luftflödet för bästa 
kylresultat och jämn temperatur.

Vad är Optiflow?
Optiflow säkerställer att luft passerar 
mellan hyllorna och matvarorna 
med jämn temperatur och minskad 
energiförbrukning.

Hur?
  I standardkylskåp cirkuleras luften i 
kylutrymmet med kraftiga fläktar vilket 
förbrukar stora mängder energi. Ju 
mer motstånd i luftströmmen, desto 
mer energi förbrukas
  I ecostore kylskåp* har förångaren 
utformats för minsta luftmotstånd i 
kanalen, djupet har kunnat minskas 
vilket garanterar bästa kylning

Alltid jämn temperatur i hela skåpet
  En kombination av vertikal och 
horisontal luftcirkulation för jämn 
temperatur
  Förbättrat luftflöde tack vare plana 
främre och bakre ytor
  Nya, demonterbara luftkanaler 
garanterar optimal luftdistribution
  Effektiv drift säkerställs även när 
hyllorna är fulla med matvaror

* modellerna ecostore Touch och ecostore Premium.
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Prestanda 
- bäst i klassen
Dina matvarors höga kvalitet kommer inte att äventyras! 
Electrolux kylskåp är den perfekta lösningen 
för att bäst bevara dina matvaror
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Matvarornas hållbarhet
Att upprätthålla en hög kvalitet på 
matvaror är inte enkelt, speciellt i 
professionella kök där kylskåpens 
dörrar öppnas och stängs 
upprepade gånger under dagen 
och orsakar temperaturvariationer 
(huvudorsaken till försämrad 
förvaring av färska livsmedel). 
Electrolux kylskåp garanterar 
hög prestanda för livsmedlens 
förvaring tack vare förmågan 
att snabbt återgå till en säker 
temperatur och hålla livsmedlen 
borta från riskzonen (även vid tätt 
återkommande dörröppningar och 
hög omgivningstemperatur).

Långsam temperaturåterhämtning 
och dålig kontroll av fuktigheten 
är huvudorsakerna till att 
egenskaperna och livsmedlens 
konsistens försämras. Detta är ett 
exempel på livsmedlens utseende 
efter förvaring i två olika kylskåp, 
ett nytt Electrolux ecostore 
kylskåp och ett standardkylskåp. 

Mellan livfullt färgade livsmedel som förvarats 
i ett nytt Electrolux ecostore kylskåp...

... och den missfärgade, maten 
som förvarats i ett standardkylskåp

Lade du märke till skillnaden?

Vilket föredrar du?

På mindre än 60 sekunder efter att dörren stängts återgår ecostore 
kylskåpet till en säker temperatur (+3°C).
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Maximal förvaring på 
minimal golvyta
  670 liters förvaringskapacitet på 58 
cm2  golvyta
  50 liter mer tillgängligt utrymme
  Mer tillgängligt utrymme minskar 
driftskostnaden per liter
  Max invändigt utrymme har uppnåtts 
med den dolda förångaren och den 
nya komponentlayouten
  Hyllorna kan placeras i 44 olika lägen 
för ökad förvaringskapacitet (max 
belastning 40 kg per hylla)
  Passar GN 2/1 behållare och 
bakplåtar 600×400 mm (med 
tillvalstillbehör)

Exceptionellt robust
  Tillverkad av AISI 304 rostfri plåt både 
in och utvändigt
  Fötter av rostfritt stål för maximal 
stabilitet
  Skenor och stöd av rostfritt stål
  75 mm isolering för högsta prestanda
  Rigorösa kvalitetsprov garanterar lång 
livslängd:

• skåpen flyttas runt fullt lastade 
för att säkerställa fötternas 
styrka 

• speciella prov utförs på dörrarna 
(öppning/stängning) för att 
säkerställa hållbarheten på 
dörrlister och gångjärn

• transportprov garanterar 
emballagets styrka för att 
förhindra transportskador

Oslagbar stabilitet och 
förvaringskapacitet!
Tack vare den nya konstruktionen ger Electrolux ecostore kyl- 
och frysskåp i genomsnitt 50 liter större nettovolym jämfört med 
motsvarande skåp på marknaden.
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Helt demonterbar inredning
  Luftkanaler, skenor, hyllbärare och hyllor kan 
demonteras utan verktyg för enkel rengöring

Hygien och rengörbarhet
  Ny hygienisk dörrtärning som är lätt demonterbar.
  Underhållsfri trådkondensor (WFC) garanterar alltid 
högsta prestanda (på vissa modeller)
  Dörrhandtag av rostfritt stål, utan skarvar, förhindrar 
ansamling av damm och smuts

  Uppvikbar frontpanel för bekväm tillgång till interna 
komponenter
  Kylutrymme med avrundade hörn
  Vattentät framsida (kappslingsklass IPX5) underlättar 
snabb rengöring av de utvändiga ytorna*
  Kylutrymmets golvpanel av icke korroderande 
material motstår aggressiva rengöringsmedel och 
vattenspolning
  Golvet är tillverkat av en enda pressad plåt med 
minimala skarvar mellan sidorna och golvet (mindre än 
0,5 mm)

Demonterbara luftkanaler* Demonterbara skenor, 
hyllbärare och hyllor

Dörrhandtag av rostfritt stål Komponenter åtkomliga från 
framsidan

Demonterbar magnetisk 
dörrtätning

Underhållsfri kondensor

Kappslingsklass IPX5*Kylutrymme med avrundade hörn

Maximal hygien 
och enkel rengöring
Med de nya Electrolux ecostore kylskåpen är hygien 
och rengöringen inte längre ett bekymmer.

* på modellerna ecostore Touch och ecostore Premium.
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ecostore Touch

Innovativ LCD pekskärm för enkelt och säkert 
handhavande. Bara välj livsmedelskategori och 
nya ecostore Touch gör resten.

ecostore Touch 
guidar dig genom de 4 huvudmenyerna (Kategori, 
Manuell, Inställningar och HACCP) förutom 
Turbokylning och manuell avfrostning.

1

2

3

4

2 Manuell meny
för exakt inställning 
av temperatur och 
fuktighetsnivån enligt 
användarens speciella krav. 
Möjlighet att skapa egna 
program och spara dem.

3 Inställningsmeny  
ändra och ställ in 
parametrarna för dina 
speciella behov. Byt språk, 
ställ in datum och tid, ändra 
parametrar, kontrollera 
sensorernas temperaturer, 
med mera.

1 Kategorimeny
5 förinställda 
livsmedelskategorier. Bara 
välj korrekt kategori för dina 
speciella livsmedel, och 
ecostore justerar automatiskt 
samtliga parametrar.

4 HACCP kontrollmeny
kontinuerlig övervakning och 
loggning av driftstemperatur och 
eventuella avvikelser. En kurva 
visar driftstatus och eventuella 
temperaturhöjningar eller –
sänkningar. Data kan överföras 
till USB.
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ecostore Premium

Nästa generation avancerad digital 
elektronik i kylskåp.

Program- och 
inställningsknappar - 
används för att spara och 
ställa in driftsparametrar.

Historikknapp - 
temperaturen i kylutrymmet 
mäts varje timme efter 
uppstartning. De registrerade 
temperaturerna sparas i upp 
till 2 månader.

Fuktighetskontroll  - manuell 
inställning av 3 fuktighetsnivåer 
(LÅG, MEDIUM, HÖG) i 
kylutrymmet efter dina behov.

Manuell avfrostning: 
om extra avfrostningscykler 
erfordras.

Visuell larmstatus - 
i händelse av ett larm växlar 
LED-belysningen till rött sken, 
larmkoden visas, och en 
ljudsignal avges. Ljudsignalen 
fortsätter tills den stängs av 
manuellt genom att ”trycka” på 
larmsymbolen. Larmet släcks 
när felfunktionen har åtgärdats.

Turbokylning - Kompressorn 
arbetar kontinuerligt oavsett 
den inställda temperaturen.

3 sensorer för 
kontinuerlig avkänning av 
omgivningstemperatur, 
temperaturen i kylutrymmet 
och kondensorns temperatur.

Frost Watch Control 
- intelligent avfrostning 
för energibesparing. 
Avancerad elektronik 
beräknar automatiskt när 
avfrostningscyklerna ska 
aktiveras vilket resulterar i färre 
avfrostningscykler och lägre 
energiförbrukning.

Stora vita siffror, 
lättlästa på avstånd
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RESERV (om installerad)
Tänds när reservutgången väljs 
och RESERV aktiveras

LARM
BLINKAR vid larm under normal drift 
(hög/låg temperatur)

AVFROSTNING
Tänds när avfrostningscykeln 
aktiveras

FLÄKT
Tänd när fläkten arbetar

KOMPRESSOR
Tänd när kompressorn arbetar

SERVICE
BLINKAR vid en felfunktion

Full kontroll av ditt ecostore kylskåp men 4 
enkla knappar

Tydlig LED-display med symboler för 
driftstatus och temperaturen i kylskåpet

ecostore

Enkel och lättanvänd digital kontroll.
Temperatur och avfrostning styrs med en 
knapptryckning!

MANUELL 
AVFROSTNING
Aktiverar 
avfrostningscykeln/
sänker temperaturen vid 
temperaturjustering

SET
Ställer in temperaturen 
i kylutrymmet och 
tekniska parametrar

ON/OFF 
Av och på-knapp/
höjer temperaturen vid 
temperaturjustering

PRG/MUTE
För att ställa in 
serviceparametrar / 
stänga av larmsignal
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ecostore Touch • • • •

ecostore Premium • • • •

ecostore • •

Känn 
dig lugn

Ecostore Touch: inga bekymmer, inget trassel...

Klart synliga larmsymboler

Genom att peka på displayen kan teknikern granska 
logglistan som anger feltypen, när felen inträffade och 
hur länge de kvarstod.

Ljudsignalen fortsätter att ljuda tills den stängs av 
manuellt genom att ”trycka” på larmsymbolen.

När ljudsignalen stängts av fortsätter displayen att visa 
det visuella larmet tills problemet åtgärdats.

Den röda LED-belysningen släcks och visar normal 
driftstatus

Öppen dörr Tillkalla service

Hög 
temperatur

Låg 
temperatur
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Bruttovolym, liter 670 1430 670 1430 670

LCD pekskärm • •

Avancerad digital display • • •

Invändig belysning LED LED LED LED LED

Driftstemperatur vid 43°C -2/+10 °C  
eller -15/-22 °C

-2/+10 °C  
eller -15/-22 °C

-2/+10 °C 
eller -15/-22 °C

-2/+10 ° C 
eller -15/-22 °C

-2/+10 °C  
eller -15/-22 °C

Dubbla driftstemperaturer vid 
43°C n.a. n.a. n.a. -2/-2 °C

eller -2/-22 °C
-2/-2 °C

eller -2/-22 °C

Centralkyla • • •

Köldmedia R290 R290 R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

Isolering med Cyklopentan • • • • •

Avfrostning Frostvaktkontroll4 Frostvaktkontroll4 Frostvaktkontroll Frostvaktkontroll Frostvaktkontroll

Ytter- och innerpaneler av AISI 304 304 304 304 304

UK-version med Schuko 
anslutningsdon och hjul • • •

Utvändiga dimensioner - mm 
(bxdxh)

710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

Bruttovolym, liter 670 670 1430 1430 670 670

Digitaldisplay • • • • • •

Invändig belysning

Driftstemperatur vid 43°C -2/+10 °C
eller -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C or
-15/-22 °C

-2/+10 °C
eller -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C or
-15/-22 °C

-2/+10 °C
eller -15/-22 °C n.a.

Dubbla driftstemperaturer vid 
43°C n.a. n.a. -2/-2 °C

eller -2/-22 °C n.a. -2/-2 °C
eller -2/-22 °C n.a.

Centralkyla • • •

Köldmedia R134a/R404a R134a/R404a R134a/R404a R134a/R404a R134a/R404a R134a/R404a

Isolering med Cyklopentan • • • • • •

Avfrostning Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Ytter- och innerpaneler av AISI 304 430 304 430 304 430

UK-version med Schuko 
anslutningsdon och hjul • • • • • •

60 Hz-version • • • • • •

Utvändiga dimensioner - mm 
(bxdxh)

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

Ett komplett sortiment

1 heldörr 1 heldörr2 heldörrar 2 heldörrar 2½ dörr

1 heldörr 2 heldörrar 2½ dörr

ecostore

ecostore Touch ecostore Premium
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Bruttovolym, liter 1430 1430 670 1430

LCD pekskärm

Avancerat digitalt display • • • •

Invändig belysning LED LED LED and NEON LED and NEON

Driftstemperatur vid 43°C n.a. -2/+10 °C  
eller -15/-22 °C

+2/+10 °C eller -15/-20 °C
(vid 32 °C)

+2/+10 °C eller -15/-20 °C
(vid 32 °C)

Dubbla driftstemperaturer vid 
43°C

-2/-22 °C eller 
-2/-6 °C (fisk) n.a. n.a. n.a.

Centralkyla

Köldmedia R290 R290 R290 R290

Isolering med Cyklopentan • • • •

Avfrostning Frostvaktkontroll Frostvaktkontroll Frostvaktkontroll Frostvaktkontroll

Ytter- och innerpaneler 
av AISI 304 304 304 304

UK-version med Schuko 
anslutningsdon och hjul • •

Utvändiga dimensioner - mm 
(bxdxh)

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

Bruttovolym, liter 1430 1430 670 670 1430 1430

Digitaldisplay • • • • • •

Invändig belysning NEON NEON NEON NEON

Driftstemperatur vid 43°C n.a. -2/+10 °C
eller -15/-22 °C

+2/+10 °C eller 
-15/-20 °C (vid 32 °C)

+2/+10 °C
(at 32 °C)

+2/+10 °C eller 
-15/-20 °C (vid 32 °C)

+2/+10 °C
(vid 32 °C)

Dubbla driftstemperaturer vid 
43°C -2/-6 °C (Fish) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Centralkyla

Köldmedia R134a R134a/R404a R134a/R404a R134a R134a/R404a R134a

Isolering med Cyklopentan • • • • • •

Avfrostning Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Ytter- och innerpaneler av AISI 304 304 304 430 304 430

UK-version med Schuko 
anslutningsdon och hjul • • • •

60 Hz-version • • • •

Utvändiga dimensioner - mm 
(bxdxh)

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

1 heldörr och
2½ dörr

4½ dörr 2 glasdörrar1 glasdörr

1 glasdörr1 heldörr och
2½ dörr

4½ dörr 2 glasdörrar

ecostore

ecostore Premium



Ingår som standard på samtliga prostore modeller

Dörrlås
För extra säkerhet

Gastronormanpassade GN 1/1
prostore 500 skåpens hyllplan är 
GN1/1 anpassade

Gastronormanpassade 2xGN1/1
prostore 800 skåpens hyllplan är 
anpassade för två kantiner/GN 2/1

Fotpedal
Fotpedalen underlättar öppning av 
skåpet även utan hjälp av händer 

Djupmått 700mm
Med endast 700mm djupmått passar 
prostore väl i din kökslinje med hänsyn 
till standardbänkarnas mått

65 mm isolering
Effektiv isolering och förbättrade dörrlister 
säkerställer lägre energiförbrukning

prostore
Högpresterande kyl- och frysskåp

Standard på prostore 500 modeller



19prostore kylskåp

Standard på vissa modeller

LED innerbelysning
LED-belysning har mycket låg 

energiförbrukning och lång livslängd

Dold förångare
För maximal nettovolym

 i skåpet

Kappslingsklass IPX5
Skåpfronten är helt vattentät för 

säker rengöring

Cook&Chill
prostore 500 är kompatibel 

med 10 GN1/1 cook&chill för 
effektiv hantering

Avtagbara 
3-kammarlister

Ger utmärkt tätning och 
underlättar bytet vid 

slitage

prostore
Högpresterande kyl- och frysskåp

Standard på samtliga prostore 800 modeller



Förvaringskapacitet 
– bäst i klassen
…och stabil konstruktion
Nya prostore har upp till 65 lit. utökat 
förvaringsutrymme med endast 700mm djupmått.

Maximal kapacitet 
på minimal golvyta
 470 respektive 720 liters bruttovolym
  Hyllorna kan placeras i 44 olika lägen 
för högsta flexibilitet och maximal 
kapacitet

Exceptionellt robust konstruktion
  Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål både 
in- och utvändigt
  Fötter, hyllskenor och stöd i rostfritt stål
  Rigorösa kvalitetsprov säkerställer lång 
livslängd

20 prostore kylskåp



Låg
ljudnivå

Utvecklad för ett professionellt kök och tyst nog att stå i ett bibliotek.
prostore ger en bättre arbetsmiljö med 50% lägre upplevd ljudnivå*.

De energieffektiva komponenterna i nya prostore 
är huvudaktörerna i strävan att uppnå lägre ljudnivå.

Vingformad fläkt
Extremt tyst fläktgång 
tack vare högeffektiva och 
aerodynamiskt formade 
fläktvingar

Trådkondensor
Utformningen av 
trådkondensorn 
minskar vindbruset vid 
luftgenomströmningen

Vibrationsfri 
kompressorplattform
Ljuddämpande material 
eliminerar vibrationsljud från 
kompressorn

dB

* Ljudnivå uppmätt enl. standardnormen UNI EN ISO 11204 på prostore 500 och prostore 800 kylskåp

Upplevd bullervolym

Smärttröskel

Tyst 

Mycket tyst

Ej uppfattbar

Outhärdlig efter en kort stund

Mycket smärtsam

Något smärtsam

Normal 

Tungt trafikerad gata

Livlig gata

Normal konversation

Flygplan som lyfter på 300m avstånd

Bibliotek 

Skog

Akustiklaboratorium

Hammarslag

Flygplan som lyfter på 50m avstånd 

Miljöexempel
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Utvecklad för ett professionellt kök 
och tyst nog att stå i ett bibliotek

21prostore kylskåp
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Låg energiförbrukning
Reducera elkostnaden med upp till 55% med prostore 
kyl- och frysskåp.
 65mm cyklopentanisolering
i skåpet, 60mm isolering runt kylenheten och den 
profilerade magnetiska trekammarlisten minimerar 
kondensbildning och energiförlust

  Högeffektiva komponenter: 
lågenergikompressor, förångare med stor yta och 
högeffektiva fläktar.
  Propan (R290) naturlig gas som köldmedia  
minskar energiförbrukningen med ca.12%. Propan 
är mindre korrosiv vilket förlänger kompressorns 
livslängd och sänker underhållskostnaden på sikt.
  Cyklopentanskum fritt från HFC, HCFC och 
CFC
Electrolux kyl- och frysskåp är skumisolerade med 
cyklopentan, en kolvätegas (HC) som inte skadar 
ozonskiktet, påverkar inte växthuseffekten och 
säkerställer bättre prestanda.

  Internationella certifikat
Electrolux ecostore kylskåp är internationellt 
certifierade av EIA (Nederländerna), ECA (UK) och 
CECED (Italien)

prostore kylskåp

Minimal energiförbrukning och bästa kvalitet på matvarorna!

och högsta effektivitet

Frost Watch Control
Den avancerade elektroniken i prostore beräknar 
automatiskt när avrostningscykeln ska aktiveras. 
En intelligent algoritm beräknar när avfrostning 
är nödvändig med ledning av de inställda tiderna 
och hur ofta dörren öppnas. Färre dörröppningar 
resulterar i färre avfrostningscykler och större 
energibesparing.

Automatisk avdunstning av tövatten
Uppnås med hetgasledningen från kompressorn i 
stället för värmeelement med lägre energiförbrukning 
till följd (gäller inte centralkylda modeller).

65
mm

Internationella certifikat
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Helt demonterbar inredning
  Luftkanaler, skenor, hyllbärare och hyllor kan 
demonteras utan verktyg för enkel rengöring.

Hygien och rengöring
  Ny hygienisk dörrtärning som är lätt att demontera.
  Underhållsfri trådkondensor (WFC) garanterar alltid 
högsta prestanda (på vissa modeller).
  Dörrhandtag av rostfritt stål, utan skarvar, förhindrar 
ansamling av damm och smuts.

  Uppvikbar frontpanel för bekväm tillgång till interna 
komponenter.
  Kylutrymme med rundade hörn.
  Vattentät framsida (kappslingsklass IPX5) underlättar 
snabb rengöring av de utvändiga ytorna*.
  Kylutrymmets golvpanel av icke korroderande 
material motstår aggressiva rengöringsmedel och 
vattenspolning.
  Bottenplattan är tillverkad av en enda pressad plåt 
med minimala skarvar mellan sidorna och golvet.

Demonterbar magnetisk 
dörrtätning

Dörrhandtag av rostfritt stålDemonterbara skenor, 
hyllbärare och hyllor

Underhållsfri kondensor

Kappslingsklass IPX5Kylutrymme med avrundade 
hörn

Maximal hygien 
och enkel rengöring
Med nya prostore kyl- och frysskåp är rengöring och 
god hygien inte längre något bekymmer.

prostore kylskåp
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prostore

Nästa generation avancerad digital elektronik 
för kylskåp.

Program- och 
inställningsknappar - 
för att spara och ställa in 
driftsparametrar.

Historikknapp - 
temperaturen i kylutrymmet 
mäts 24tim. om dygnet efter 
uppstart. De registrerade 
temperaturerna sparas i upp 
till 2 månader.

Fuktighetskontroll - manuell 
inställning av 3 fuktighetsnivåer 
(LÅG, MEDIUM, HÖG) i 
kylutrymmet efter dina behov.

Manuell avfrostning: 
om extra avfrostningscykler 
erfordras.

Visuell larmstatus  - 
i händelse av ett larm växlar 
LED-belysningen till rött sken, 
larmkoden visas, och en 
ljudsignal avges. Ljudsignalen 
fortsätter tills den manuellt 
stängs av genom att ”trycka” 
på larmsymbolen. Larmet 
släcks när felfunktionen har 
åtgärdats.

Förberedd för anslutning 
till externt alarm (gäller ej 
modeller med glasdörr).

Turbokylning  -arbetar 
kontinuerligt oavsett den 
inställda temperaturen.

3 sensorer för 
kontinuerlig avkänning av 
omgivningstemperatur, 
temperaturen i kylutrymmet 
och kondensorns temperatur.

Frost Watch Control 
- intelligent avfrostning 
för energibesparing. 
Avancerad elektronik 
beräknar automatiskt när 
avfrostningscyklerna ska 
aktiveras vilket resulterar i färre 
avfrostningscykler och lägre 
energiförbrukning.

Stora vita siffror,
lättlästa på avstånd.

prostore kylskåp
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Bruttovolym - lit 470 470 470

Avancerad digital display • • •

LED innerbelysning • • •

Dörr LED-belysning •

Driftstemperatur vid 43 °C 0 +10 0 +10 / -15 -22

Driftstemperatur vid 32 °C 0 + 10

Centralkyla •

Köldmedia R404a/R290 R290 R290

Isolering med Cyklopentan • • •

Avfrostning Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch Control

Ytter- och innerpaneler material AISI 304 304 304

Utvändiga mått - mm (bxdxh) 600x700x2040 600x700x2040 600x700x2040

prostore 
Premium 500 2 - 1/2 dörr 1 glasdörr1 heldörr

 

Bruttovolym - lit 720 720

Avancerad digital display • •

Innerbelysning • •

Driftstemperatur vid 43 °C 0 +10 0 +10 / -15 -22

Centralkyla* •

Köldmedia R404a/R290 R290

Isolering med Cyklopentan • •

Avfrostning Frost Watch Control Frost Watch Control

Ytter- och innerpaneler material AISI 304 304

Glassmodellutförande •

Utvändiga mått - mm (bxdxh) 900x700x2040 900x700x2040

prostore 
Premium 800 2 - 1/2 dörr1 heldörr

Ett komplett sortiment
prostore kylskåp
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Vi är övertygade om att kundinsikt är rätta metoden: 
att vara konkurrenskraftig på marknaden och förutse 
kundernas önskemål, vare sig det gäller formgivning, 
tillverkning, marknadsföring eller service.
På Electrolux kallar vi det ”kundfixering”, vilket styr 
vårt handlande och vår produktutveckling.

Electrolux, 
kundinsikt

Tillverkning, inspektion och slutprovning av 
apparaterna

Kvalitet i tillverkning leder med tiden till högre prestanda. 
”Tillverkad av Electrolux” betyder, över hela världen, 
garanti för hög teknologisk och kvalitativ standard, 
kundinriktad formgivning och produktutveckling. I 
Electrolux Professional kylskåpssortiment är samtliga 
enheter kvalitetsprovade komponent efter komponent, 
och samtliga funktioner provas separat av tekniska 
experter före emballering.
Förutom denna procedur tas stickprov i slutet av linjen 
och i lagret. Electrolux höga kvalitetsstandard fortsätter att 
tillfredsställa våra kunder med produkter för en krävande 
köksmiljö.

Pre-sales support: fler än 1 000 specialister 
redo att hjälpa kunden

Ett team med fler än 1 000 specialiserade tekniker över 
hela världen med en enda måslättning: att konstruera 
apparater som är lätta att använda, funktionella och 
absolut tillförlitliga. Det fortlöpande samarbetet mellan 
konstruktörer, tekniker och köksmästare säkerställer att 
Electrolux produkter tillverkas efter exakta professionella 
specifikationer.
Våra specialister är redo att hjälpa kunden utarbeta 
korrekt arbetsflöde och föreslå den mest funktionella 
utrustningen för de begärda specifikationerna, vare sig 
det är i en liten restaurang eller för en stor institution.

Projekt och offert
Programvara för kökslösningar



CHEFACADEMY

CHEFACADEMY

Electrolux Chef Academy: seminarier och utbyte 
av erfarenheter mellan köksmästare 

Electrolux Chef Academy upprättades med en speciell 
målsättning i tanken: att erbjuda bästa gästfrihet, 
utbildning och inspirationsutbyte. Kostnadsfria 
seminarier för yrkespersoner inom restaurang- och 
storkök, demonstrationer i kök och detaljerade 
anvisningar är bara några få av de aktiviteter som 
erbjuds fler än 6 000 gäster som besöker oss varje år.
Du kan själv prova köksutrustningen med rådgivning 
från Electrolux utbildade köksmästare som ingår i ett 
team med yrkespersoner som kombinerar erfarenheten 
från ”stjärnbeströdda” restauranger med kunskapen 
om de mest innovativa koncepten i köksteknologi. Våra 
seminarier innehåller bl a:

•  Teknisk demonstration: displayfunktioner, 
arbetsprocedurer, tillbehör och verktyg, korrekt 
underhåll.

• Tillagningsdemonstration: tillagningsteknik,  
 ingredienser, planering av det nya flödet i köket.

Eftermarknadsstöd: nära kunden, överallt 
i världen

När vi talar om Electrolux Professional tillförlitlighet 
och globala närvaro talar vi om världens bredaste 
servicenätverk med skickliga och kvalificerade partners 
som dagligen handlägger flerfaldiga uppdrag: från 
installation till reservdelar och underhåll.
Deras gemensamma mål är att garantera en effektiv 
kundservice och snabb teknisk assistans.
Produkterna levereras, installeras och övervakas 
effektivt via ett globalt nätverk för eftermarknadsservice 
vilket säkerställer snabb rådgivning av experter över 
hela världen.

•  2 000 auktoriserade servicecenter
• fler än 7 500 välutbildade tekniker
• 10 års tillgång till reservdelar sedan tillverkningen  
 upphört
• 55 000 reservdelar i lager
• 24/48 timmars leverans av reservdelar över hela  
 världen
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Se mer av hur vi tänker på www.electrolux.se/professional

Excellence
med miljön i åtanke
Electrolux Professionals lösningar är anpassade till kundernas behov 
vilket bl a. innebär pålitlighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. 
Produkterna ska hålla hög kvalitet för lång hållbarhet till låga 
driftskostnader. Vissa installationer har en livslängd på över 40 år.

• All Electrolux Professional factories are ISO 14001-certified

• Alla Electrolux Professional fabriker är ISO 14001 certifierade.

• Alla Electrolux Professional lösningar är framtagna för låg vatten,  
 energi och kemförbrukning samt låga utsläppsvärden i miljön.

• Alla Electrolux Professional lösningar har målsättningen att vara  
 bäst i klassen beträffande kvalitet för låg livscykelkostnad.

• Alla Electrolux Professional lösningar följer ROHS och REACH 
 direktiv och är mer än 95% återvinningsbara.

• Alla Electrolux Professional lösningar är kvalitetstestade och  
 produkternas funktioner enskilt kontrollerade av  
 produktionstekniker.

• De senaste fem åren har mer än 70% av Electrolux Professional  
 lösningar uppdaterats med omtanke om våra kunder och vår miljö.

• Electrolux Professional följer ett specifikt energisparprogram för att  
 minska energiförbrukningen i våra fabriker.


