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Peace  
of mind – 
meelerahu

Electrolux Professionali
nõudepesumasinad

green&clean’i tunnelnõudepesumasin
Teie äri alustala



Minu äri jaoks täiuslik 
tunnelnõudepesumasin oleks tõhus, 
keskkonnasäästlik kasutada ja 
kerge hooldada. Tegeleme suurte 
nõudekogustega ja meie jaoks on 
äärmiselt tähtis, et nõud tuleks masinast 
täiuslikult puhta ja hügieenilisena igal 
pesukorral, iga päev. Usaldusväärsus 
on hädavajalik. Masina rikked või töö 
katkestused keerulisteks igapäevasteks 
hooldustöödeks on häirivad ja kulukad. 
Mida kergem on nõudepesumasinat 
kasutada, seda parem.

Teie räägite ...
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Soovite madalaid kasutuskulusid, täiuslikult puhtaid ja hügieenilisi nõusid ning lihtsat masina 
kasutust ja hooldamist? Tutvustame teile meie uut green&clean’i tunnelnõudepesumasinat.

0,4 liitrit/korv

hügieeniline

Turvaline
Garanteeritud
hügieen

Lihtne
Lihtne kasutada
ja hooldada

Puhas
Suurepärased
pesutulemused

Keskkonnasäästlik
Sektori madalaimad
kasutuskulud

... meie kuulame
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Teie äri 
alustala
Sektori madalaimate kasutuskuludega ja igal pesukorral garanteeritud tulemusi 
andval Electroluxi uuel green&clean’i tunnelnõudepesumasinal on oma klassi parim 
keskkonnasäästlikkus ja töökindlus, mis muudab selle masina teie äri alustalaks.

Lihtne kasutada
green&clean’i puutetundlik ekraan 
suhtleb teiega teie valitud keeles. 
Erinevad kasutajad. Erinev teave. 
Lihtsalt loetavad tehnilised andmed 
ja juhendatud veaotsingusüsteem 
kiireteks parandusteks.

Sobivaimad erilahendused
Teile kõige paremini sobiva 
tunnelnõudepesumasina koostamine 
ei saaks vajaduste muutumisel enam 
lihtsam olla, sest green&clean’i 
innovaatiline moodulsüsteem võimaldab 
vajaduse tekkimisel erinevate moodulite 
lisamist ja vahetamist kohapeal, millal 
iganes soovite. Laske oma edasimüüjal 
luua teile täiuslik lahendus.

Järjepidev sooritus
Jätke hüvasti manuaalse 
katlakivieemaldusega ja  
säilitage masina pikaajaline 
maksimaalne sooritusvõimsus 
automaatse ZERO LIMEi 
katlakivieemalduse süsteemiga.

Lihtne

Keskkonnasäästlik

Sektori madalaimad 
kasutuskulud
Säästke 3240 €* aastas.  
Uus green&clean'i uuenduslik 
loputustsoon kasutab ainult ühe 
klaasitäie puhast vett korvi kohta 
ning tänu sellele on väiksemad ka 
elektri, pesuaine ja loputusaine kulud.
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AINULAADNE 
kogu sektoris

AINULAADNE 
kogu sektoris

AINULAADNE 
kogu sektoris

* vt lk 6



Teie äri 
alustala

sooritus

Suurpärased pesutulemused
Täiuslikult puhtad nõud iga pesukorraga 
tänu täiendatud CLEAR BLUE 
filtrisüsteemile, mis hoiab  
vee kauem puhtana.

Ventilatsioonisüsteemi vajaduseta
Täiendav energia kokkuhoid ja auruvaba 
töökeskkond saavutatakse green&clean'i 
NATURALLY VENTLESSi õhksoojuspumba 
lahendusega.

Garanteeritud hügieen
Täiuslikult hügieenilised tulemused 
WASH•SAFE CONTROLi süsteemiga, 
mis mis tagab ühtlase 85 °C 
loputusvee temperatuuri.

Puhas
Keskkonnasäästlik

Turvaline
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AINULAADNE 
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Sektori madalaimad 
kasutuskulud

Üks klaas vett
Eemaldate täielikult pesuvahendi 
jäägid ja muudate nõud hügieeniliseks 
üksnes 0,4 liitri puhta veega ühe korvi 
kohta. green&clean'i uuenduslik mitme 
loputusega süsteem kasutab lõpliku 
loputuse jaoks puhast kraanivett.  
See vesi filtreeritakse ja taaskasutatakse 
topeltpaagi ja kuue pesuõlaga 
varustatud süsteemi abil.

PESE KORVITÄIS
NÕUSID VAID ÜHE 
KLAASI VEEGA
Säästate aastas kuni 3.240 €*, 
kui pesete 500 nõudekomplekti
kaks korda päevas.

Skannige 
video vaatamiseks 
see QR-kood

*  Säästukalkulatsiooni viis läbi Electrolux Professional'i labor, mille on sertifitseerinud IMQ, INTERTEK ja ENERGY 
STAR. Võrdluses kasutati green&clean'i tunnelnõudepesumasinat ja võrdväärset tavalist nõudepesumasinat, 
mis kasutab loputamisel 10 °C sisselasketemperatuuriga vett 300 liitrit/tunnis. Mõlemat masinat kasutati 500 einet 
päevas serveerivas töötajate sööklas kaks korda päevas 360 päeva.

AINULAADNE 
kogu sektoris
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Tagab auruvaba 
mugavustsooni
Parem teile. Parem keskkonnale. Muutke oma nõudepesuala auruvabaks. green&clean'i 
tunnelnõudepesumasinad on turul ainsad, mis on varustatud CO2 soojuspumba ja õhukanalitega,  
et tagada loomulik ventilatsioonisüsteemi vajaduseta ehk NATURALLY VENTLESS-tulemus.

Lisasäästud
ja mugavus
NATURALLY 
VENTLESSIGA

Auruvaba masina 
säästlikkus
Pole vajadust investeerida 
ventilatsioonisüsteemi ning 
tagatud on jahedam ja 
tervislikum nõudepesuala.
NATURALLY VENTLESS-
lahendusega green&clean'i 
tunnelnõudepesumasinal 
on CO2 soojuspump, mis 
eemaldab auru täielikult. 
Masin ei vaja standardite 
UNI ISO EN 7730, VDI 2052 ja 
Ühendkuningriigi standardi 
DW/172 UK kohaselt ette 
nähtud otsest väljatõmmet.

– CO2
Vähendage tunduvalt
CO2-heidet.
Säästes aastas 16 415 kWh, 
on see võrdväärne 
sellega, kui sõidaksite 
autoga aastas 44 495 km 
nullsaastega*

Esimene toitlustuses kasutatav 
ja süsihappegaasil toimiv 
soojuspump ei kasuta muid 
kahjulikke gaase:

  pole kasvuhooneefekti või 
osoonikihti kahandavat toimet. 
Süsihappegaasi on ohutu 
välisõhku paisata, sest see ei 
ole mürgine ja on mittesüttiv
  hinnaüllatusi ei tule, sest CO2 
on patentimatu gaas
  täiuslik kasutamiseks ka 
nendes riikides, kus on 
loomulikult soe kraanivesi, 
sest toimib kuni 30 °C vee 
sisselasketemperatuuriga
  tagab kõrge tootlikkuse ja 
muudab jahedamaks ka 
nõudepesuala, kasutades 
ja jahutades ümbritseva 
keskkonna sooja õhku

Skannige 
video vaatamiseks 
see QR-kood

* EPA (Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuuri) arvutuste kohaselt.

AINULAADNE 
kogu sektoris

NV
NATURALLY 
VENTLESS
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Parem keskkonnale,  
parem teie rahakotile

vähem vett

=

=
väiksem  

energia-  tarve

Uue green&clean'i tunnelnõudepesumasinaga kulub korvitäie mustade nõude 
pesemiseks ja desinfitseerimiseks üksnes klaasitäis vett. Suurepärane sooritus koos vee, 
energia ja kemikaalide säästmisega.

Kasutades ainult 0,4 liitrit vett ühe korvi 
kohta ja tänu tagatud puhastussooritusele 
säästate 800 € aastas

Kasutage 63% 
vähem vett

*  vt lk 6

=
vähem pesu-

ja loputusainet

SÄÄSTKE*
3240 € aastas
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Parem keskkonnale. Parem teie rahakotile. 
Säästke 855 € aastas pesu- ja 
loputusvahendite arvelt.

Kasutage 34% 
vähem energiat

Kasutage 62% 
vähem pesu-
ja loputusainet

Skannige 
masinasoovitaja kasutamiseks
ja tulenevate säästude 
nägemiseks see QR-kood

Säästke aastas 1585 € ja jätke hüvasti 
manuaalse katlakivieemaldusega. 
Katlakivist puhtad kuumutuselemendid 
säilitavad täieliku võimsuse, kui 
kasutatakse täisautomaatset ZERO 
LIME’i katlakivieemalduse süsteemi.

ZL
ZERO LIME

Device 

Skannige 
ZERO LIMEi kohta  
video vaatamiseks  
see QR-kood

Lisasäästud,
50% väiksem 
energiatarve
Lisasäästud kuni 2300 € aastas 
vähenenud energiatarve arvelt 
tänu NATURALLY VENTLESSi
soojuspumba lahendusele.

AINULAADNE 
kogu sektoris



Suurpärased 
pesutulemused
Suurepäraselt puhtad lauanõud, söögiriistad, kandikud ja GastroNormi nõud. 
green&clean' CLEAR BLUE filtrisüsteem hoiab vee toidujääkidest puhtana.

Erakordne pesutulemus
Plekitult puhtad nõud ning 
vee vahetamiseks ei ole vaja 
tööd katkestada. CLEAR BLUE 
filtrisüsteem eemaldab kõik 
toidujäägid pesuveest, muutes 
seeläbi nõudepesuvahendi 
toime tõhusamaks ja tagades 
erakordsed pesutulemused. 
Kalde all paikneva veepaagi 
filtriga püütakse kõik toidujäägid 
mitmeastmelise filtrisüsteemi abil 
kinni ja uhutakse seejärel minema. 95%

toidujääkidest  
püütakse kinni, mis 
tähendab erakordselt 
puhtaid tulemusi,  
vähem hooldustöid  
ja töökatkestusi

Suuremad säästud ja paremad 
pesutulemused optimiseeritud 
astmelise paagisüsteemiga

Vähendage vee- ja energiakulu ning 
saage veelgi puhtamad nõud ilma 
katkestusteta masina veevarude 
täiendamiseks. Isegi suured nõud 
nagu kandikud ja kastid saavad 
täiuslikult puhtaks optimiseeritud 
astmelise paagisüsteemi toimel. 
Sisseehitatud andurite abil juhitakse 
automaatselt just õige kogus vett 
kolmekordse loputuse veepaaki 
väikese möödavoolupumba abil.
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CLEAR BLUE

Filtering System
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Ohutus tagab  
meelerahu
Pole enam põhjust muretsemiseks, hügieenilised nõud on alati tagatud.  
WASH•SAFE CONTROL: loputuskvaliteet on alati kindel tänu ühtlasele loputusvee 
temperatuurile ja veesurvele, mis ei olene veevõrgu toimimisest.

Vastab NSF-i ja  
DIN 10510 nõuetele
Meie uus green&clean'i tunnelnõudepesumasin 
vastab alltoodud nõuetele:

  Põhja-Ameerika NSF/ANSI 3: nõude 
hügieenistandard ettevõttetes kasutatavate 
nõudepesumasinate puhul

  Saksamaa DIN 10510: toiduhügieen – 
ettevõttetes kasutatavad  mitme 
paagiga tunnelnõudepesumasinad – 
hügieeninõuete ja katsetusviiside 
standardid  mitme paagiga 
tunnelnõudepesumasinate hügieeninõuete 
järgimise kontrolliks

Oma klassi 
parim ohutus

Täiuslik hügieen
Nõude hügieenilisus ja loputuse 
kvaliteet on alati tagatud 
green&clean'i  WASH•SAFE 
CONTROLiga. Pidev 85 °C 
loputusvee temperatuur 
säilitatakse tänu hüdraulilisele 
süsteemile, millel standardne 
õhulukk ja kolm loputuspumpa.

85 °C
pidev loputusvee
temperatuur tagab
maksimaalse
hügieenilisuse

WS
WASH•SAFE
CONTROL

NFS/DIN 10510

AINULAADNE 
kogu sektoris
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Lihtsa 
puudutuse toime
green&clean’i puutetundliku ekraaniga kasutajaliides suhtleb teiega teie enda valitud keeles.

kuni 30 keelt 
ja uus lihtne  
puutepaneel

Electroluxi
volitatud
hoolduspartnerid
Kiirem veatuvastus pilguga 
haaratava teabe abil ja kaitstud 
juurdepääs kaheastmelise 
tuvastusega.

Kasutaja
Lihtsad animatsioonid ja 
väike tekstiriba muudavad 
igapäevase masina kasutuse 
üheselt mõistetavaks.

Ettevõttesisene
hooldus-
meeskond
Lihtsa ligipääsuga masinaosad, 
lihtsalt loetavad tehnilised 
andmed ja kaitstud juurdepääs
üheastmelise tuvastusega.

green&clean’i kasutamine ei saaks enam lihtsam olla. Lihtsalt mõistetav 
graafika juhib kasutaja erinevate valikute seadistamiseks läbi kiirete ja 
lihtsate etappide. Erinevad kasutajad. Erinev teave.

AINULAADNE 
kogu sektoris
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Oma klassi parima töökindlusega masin. green&clean'i tunnelnõudepesumasinad on palju
usaldusväärsemad kui tavalised turul saadaolevad masinad.

Me tõestame seda nii:
erinevus peitub üksikasjades

d.  Puudub kahjustamise oht 
põrandapuhastusseadmete 
kasutamisel, sest seadme 
alumine paneel on 
tasapinnaline ja täielikult 
tihendatud.

b.  Koormustest läbitud. 
Seitse korda pikem 
tööiga võrreldes tavaliste 
tunnelnõudepesumasinatega. 
Electrolux Professionali teadus- 
ja arenduslaboris testitud ning 
Interteki sertifitseeritud.

f.  IP25 reitinguga, seega 
ei kujuta endast ohtu 
väikesed loomad, nagu 
näiteks hiired, ning masin 
on kaitstud veejugade eest 
mis tahes suunast. Vee- ja 
niiskuskindlad ühendused, 
kahepoolsed ja kahekordse 
kattega elektripaneelid koos 
liigpingekaitsmetega.

Usaldusväärsus 
on midagi tähtsat

e.  Elektrikomponendid on eraldi 
kappi paigutatuna kuumuse 
ja niiskuse eest kaitstud.

a.  Töökindlus on järele proovitud. 
Kasutasime kümmet 
masinate kvaliteedikontrolli 
ametit, et muuta masina 
võimsus ja ühendused 
töökindlaks

TESTED
by the Electrolux 
Research&
Development Lab

c.  Puudub tuleoht 
ja masinasisestel 
küttelementidel pole avatud 
ühenduskohti.
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Juhendatud veatuvastus  
kiireteks parandusteks 
Masin juhendab ise läbi veatuvastuse ja palub hoolduspartneri 
sekkumist üksnes siis, kui seda on tõesti vaja.

b. Muretud hooldus- ja 
parandustööd. Masinat ei ole
vaja liigutada
 
Kontrollid ja parandustööd 
on kiiremad, sest masina 
esiosast pääseb ligi kõikidele 
masinaosadele. 

Külma vee avamisteavitus

Paagifiltri puhastusteavitus

Sisselaske ülevooluteavitus

a.  Hoidke katkestused lühikesed 
 
300 lihtsat ja täpset 
teavitust annavad märku 
probleemidest ja nendega 
seotud masinaosadest.
 
 
23 kergesti järgitavat 
veatuvastustoimingut 
juhendavad masina 
kasutajat, ettevõttesisest 
hooldusmeeskonda või 
Electroluxi volitatud hooldus-
tehnikuid, tagades kiire 
probleemituvastuse ja 
vigade lahendamise 
otse puutetundliku 
kasutajaliidese kaudu. 
Näiteks kui probleemiks on 
veesurve, juhendatakse 
kasutaja läbi põhikontrollide 
tegemise (nt kas kraan on 
lahti, ülevoolutoru paigas). 
Hooldustehniku sekkumist 
soovitatakse ainult juhul,  
kui seda on tõesti vaja.

Ei mingeid katkestusi tänu
automaatsele varurežiimile
Jätkake nõude pesemist, isegi siis kui midagi läheb valesti. 
Enam ei ühtki töökatkestust ega käsitsi pesemist kuni
hooldustehnik kohale jõuab.

green&clean'i tunnelnõudepesumasinad lülituvad 
automaatselt teisele töörežiimile, minnes mööda vigadest,  
et jätkata pesemist.

Sisseehitatud andurid tuvastavad mis tahes probleemid ja 
lülitavad sisse varurežiimi, muutes näiteks pumpade tööd, 
veevarustust või pesukiirust.

Final Rinse
Duo

Add Wash
2nd Prewash
Prewash

Duo
Wash

1.  Veateate kuvamisel vajutage automaatse 
varurežiimi sisse lülitamiseks jätkamisnuppu 
(„Continue”).

2.  Teie green&clean'i tunnelnõudepesumasin 
lülitub varurežiimile ja võimaldab teil seega 
nõusid edasi pesta, kuid hoiatusikoon  
jääb meelde tuletama, et kasutajal tuleks 
kohale kutsuda hooldustehnik.



15



16



17

 

 
  

Midagi palju 
enamat kui üksnes 
nõudepesumasin. 
Lugege lisaks 
järgmistelt 
lehekülgedelt
Alates erilahenduste pakkumisest ning
moodulite lisamise ja vahetamise 
võimaldamisest kuni lisatarvikute ja 
müügijärgse hoolduse ja toeni annab 
green&clean'i lahendus teile midagi palju
enamat kui üksnes nõudemesimasina. 
Lugege eeliste kohta lähemalt 
järgnevatelt lehekülgedelt.

klienditeenindus

veetöötlus

lisavarustus

käitlussüsteemid 
nõudepesukorvidele

erilahendused green&clean'i 
tunnelnõudepesumasin



18

1. samm: 
looge oma erilahendus
Lisage mitmesuguseid valikuid ja uuendusi millal iganes soovite, ka kohapeal.

Esmalt valige enda jaoks sobivaim kombinatsioon

2667 mm

peseb 200–500 
nõudekomplekti 2 tunniga

150
korvi tunnis

põhipesu loputus 

1778 mm

Minimaalne võimsustarve

17,3 kW 22,7 kW 

15,4 kW 20,8 kW 

20,4 kW

20,8 kW 26,2 kW 

25,8 kW 

vähendab 
tööjõukulusid tänu 
eelpesu moodulile

200
korvi tunnis

eelpesu 

eelpesu 

eelpesu eelpesu 

2337 mm

suurendab tõhusust
ja kiirust tänu suurele 
eelpesu moodulile

250
korvi tunnis

peseb 400–1000
nõudekomplekti 2 tunniga

300
korvi tunnis

3226 mm

põhipesu 

põhipesu 

põhipesu 

loputus 

loputus 

loputus 

CO2 soojuspump ja 

NATURALLY VENTLESS-
lahendus

ESD-mudel
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Skannige 
masinasoovitaja 
erilahendustega
tutvumiseks
see QR-kood

green&clean'i 
tunnelnõudepesumasin  
kasvab koos teie ettevõttega

Seejärel valige sobiv kuivatuslahendus

Sobiva green&clean'i 
tunnelnõudepesumasina 
loomine ei saa enam lihtsam 
olla ning nii nagu kasvab ja 
muutub teie ettevõte, teeb seda 
ka teie tunnelnõudepesumasin, 
sest selle ainulaadne 

moodulsüsteem võimaldab 
osi asendada ja lisada millal 
iganes. Alustage põhiliste pesu- 
ja kuivatus-moodulitega ning 
lisage uuendusi ja erilahendusi 
kas tehases või kohapeal millal 
iganes soovite.

Lisakuivatust peale tavapärase 
aurustumise ei ole vaja, kuumad 
nõud jäetakse loomulikul 
teel kuivama.

Kuivatuseta Lisaruumi
pole vaja

Keskmise mahutavusega, 
soovituslik lauanõude puhul, 
sobib sirgjooneliste  
tunnel-lahendustega.

Keskmine
kuivati

Kuivatus

559 mm

Keskmise mahutavusega,
soovituslik lauanõude puhul,
säästab ruumi tänu 
eesmisele või tagumisele 
väljumissuunale.

Nurgakuivati

Kuivatus

559 mm

Keskmise mahutavusega,
soovituslik klaaside puhul.Suur

kuivati

Kuivatus

889 mm

Suure mahutavusega, sobib
klaasidele, roostevabast 
terasest nõudele, 
plastkarpidele ja kandikutele.

Kaks kuivatit 
mis tahes 
kombinatsioonis

Oleneb valitud 
kombinatsioonist. Veebipõhise 
konfiguraatori abil oma 
ideaalse lahenduse loomiseks
skannige see QR-kood
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2. samm: muutke oma 
nõudepesu tõhusaks

Skannige terviklahenduse võimaluste 
nägemiseks ja oma lahenduse loomiseks
see QR-kood

18
erinevat
eelpesuvanni

12
erinevat
rullrada

3
erinevat
liugrada

50
erinevat
sorteerimislauda

pikkusega
kuni 1,6 m

pikkusega
kuni 1,6 m 

6
erinevat 
pöörangut
saadaval 90- ja 
180-kraadistena

28
erinevat
mootorüksusega
transpordisüsteemi

nii kandikutele kui ka 
korvidele, võimalik 
kombineerida teiste 
moodulitega

saadaval automaatsete 
ja manuaalsete 
mudelitena, 
mahutavusega kuni 
6 korvi

pikkusega
kuni 2,6 m
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3. samm: valige 
lisatarvikud

4. samm: 
veetöötlusseadmed

Skannige nõudepesuks vajaliku lisavarustuse ja 
tarvikute nägemiseks ja valimiseks see QR-kood

Muude tarvikute kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku esindajaga.

15
klaaside
korvi

5
nõudekorvi

3
söögitarvikute 
korvi

4
kandikute
korvi

Säravalt puhtad nõud saadakse ennekõike õige pesuaine, loputusvahendi ja vee 
kvaliteedi koostoimel. Valige endale sobivad veetöötlusseadmed ja küsige kohalikult 
edasimüüjalt sobivat lahendust.
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5. samm: kogu vajalik 
tugi
Oleme rahul vaid siis, kui teie olete rahul. Kõik, mida vajate, on alati saadaval tänu meie 
laiahaardelisele ja rahvusvahelisele teenindusvõrgustikule, mis hõlmab üle 2000 volitatud 
teeninduspartneri enam kui 149 riigis. 10 000 professionaalset tehnikut ja üle 98 000 laos oleva 
varuosa on lähetusvalmis üle kogu maailma 24–48 tunni jooksul. Alati lähedal, alati käepärast. 

Meelerahu Electrolux 
Professionali 
klienditeenindusega

green&clean'i 
tunnelnõudepesumasinaga 
kaasnev klienditeeninduspakett
võimaldab teile:

   24 kuud kestvat 
hooldusprogrammi, 
mis laseb teil oma 
nõudepesumasinast 
võtta viimast

Järjepidevalt usaldusväärne
sooritus
Vahe seisneb masinate energiatõhususes. 
Suurepärane sooritus ja toiduohutus on 
järjepidevalt tagatud ning Electroluxi 
klienditeenindus pakub asjatundlikku 
hooldusteenust ja kasutab alati 
originaalvaruosi.

   36 kuud lisanduvat 
meelerahu meie 
valikulise sooritushalduse 
hooldusprogrammiga. 
Saage kolme lisa-aasta 
jagu tugiteenuseid ja 
originaalvaruosade allahindlusi.

   vähem töökatkestusi kiire 
ja erilahendusi võimaldava 
reageerimisega

   vältige tööseisakuid 
kiire originaalvaruosade 
tarnega

Kanname hoolt 
teie green&clean’i 
eest

Lisateabe saamiseks ja Electrolux Professionali koostööpartnerite leidmiseks 
külastage veebilehte www.professional.electrolux.ee.

Avastage enda jaoks green&clean 'i täielik 
tooteprogramm alates nõudepesumasina 
moodulite vaikust kuni spetsiaalselt teie 
jaoks kohandatud klienditeeninduseni

AINULAADNE 
kogu sektoris
AINULAADNE 
kogu sektoris

Lihtne pesukeemia
lisamine
Kiired, lihtsad ja laitmatud välimised 
ühendused pesuainedosaatoritele. 
Pole tarvis paneele avada või 
auke puurida.



Milline on lõpptulemus
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Mida Electroluxi 
green&clean võib teha 
teie ettevõtte jaoks 
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Hotellid
Vajate tõhusat ja töökindlat masinat, mis tagaks suurepärased pesutulemused iga kord, iga päev?
Tahate lihtsalt kasutatavat masinat, katkestusteta tööd ja kõige madalamaid kasutuskulusid?
green&clean hoiab rahulolevana nii teid, teie kliente kui ka teie töötajaid.

Sektori madalaimad 
kasutuskulud

Säästke 3240 €* aastas. Kasutades 
ainult ühe klaasitäie vett korvi kohta, 
kulutab green&clean'i uuenduslik 
loputustsoon vähem vett, energiat 
ning pesu- ja loputusainet. 

* vt märkust lk 6

Suurepärased 
pesutulemused 

Täiuslikult puhtad nõud iga
pesukorraga tänu täiendatud
CLEAR BLUE filtrisüsteemile,  
mis hoiab vee kauem puhtana.

AINULAADNE 
kogu sektoris

Kõik on muudetud
erakordselt 
mugavaks tänu 
lihtsale veaotsingule
green&clean’i kasutamine ei 
saaks enam lihtsam olla. Erinevad 
kasutajad. Erinev teave. Lihtsalt 
loetavad tehnilised andmed ja 
ettevõttesise hooldusmeeskonna 
jaoks  kaitstud juurdepääs 
üheastmelise tuvastusega. Ei mingeid 
töökatkestusi tänu automaatsele 
varurežiimile ning lisaks on masinal 
juhendatud veaotsing
kiireteks parandusteks.

AINULAADNE 
kogu sektoris
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“1000 
korvi päevas,
töötab oma  
kindlad 13 tundi”

Keskkonnasäästlikult 
taskukohane  
ja lihtsalt kasutatav

Ohutus tagab 
Meelerahu 

Säästke aastas 1585 € eest energiat 
ning jätke hüvasti manuaalse 
katlakivieemaldusega. Katlakivist 
puhtad kuumutuselemendid säilitavad 
täieliku võimsuse, kui kasutatakse 
täiesti automaatset ZERO LIMEi 
katlakivieemalduse seadet.

Täiuslikult hügieenilised tulemused 
WASH•SAFE CONTROLi 
süsteemiga, mis mis tagab ühtlase 
85 °C loputusvee temperatuuri.

Sektori madalaimad 
kasutuskulud
Säästke 3240 €* aastas.
Kasutades ainult ühe klaasitäie
vett korvi kohta, kulutab 
green&clean'i uuenduslik 
loputustsoon vähem vett, energiat 
ning pesu- ja loputusainet.

Haridus-, vabaaja-
ja spordiasutused

Soovite kasutuskuludelt säästa võimalikult palju, hoida kokku masina hooldamiseks kuluvat 
aega ning tunda meelrahu teades, et iga klaas, taldrik, kandik ja söögiriist on masinast tulles 
täiuslikult hügieeniline. Lihtsalt kasutatav green&clean on kõige tõhusam ja usaldusväärsem 
tunnelpesumasin, mis turul saadaval.

Leicesteri
staadion

Tavapärasel matšipäeval kasutame 
ligikaudu 1800 nõudekomplekti. 
Meie peamine väljakutse seisneb 
selles, et kõik meie kliendid saaksid 
enne matši kõhu täis. green&clean'i 
tunnelnõudepesumasinaga on 
teenindamine olnud suur rõõm,
sest see on meie jaoks säästnud
palju aega, eriti kuna meil ei ole 
pesutsükli lõppemisel aega nõusid 
poleerida. Nii on meil rohkem 
aega tähtsamatele asjadele 
keskendumiseks. Me lihtsalt paneme 
nõud masinasse ja serveerime.

Leicesteri staadion,
Ühendkuningriik

AINULAADNE 
kogu sektoris

AINULAADNE 
kogu sektoris

AINULAADNE 
kogu sektoris

Matt Whiteman, sous-chef (vanemkokk) 
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Haridus-, vabaaja-
ja spordiasutused

Äri-, transpordi- ja 
tööstusettevõtted 

Sektori madalaimate kasutuskulude, sertifitseeritud puhastustulemuste, vähese hoolduskoormuse
ja tagatud igapäevase sooritusega on green&clean'i tunnelnõudepesumasinad väga 
keskkonnasäästlikud ning, mis veelgi tähtsam, sulle kasulikud.

“3000
nõud päevas”

Sodexo

Masin tagab meie meelrahu, 
sest selle kasutamiseks on vaja 
lihtsalt nõud sisestada ja siis 
serveerima hakata. See on 
palju vaiksem ja ei tooda auru,
mistõttu võimaldab paremat 
ja mugavamat töökeskkonda,
eriti suvekuudel. Peale 
selle on juhtpaneel väga 
lihtsalt mõistetav.

Töötajate söökla
Pordenone,
Itaalia

Sektori madalaimad 
kasutuskulud

Ohutus tagab 
meelerahu 

Säästke 3240 €* aastas.
Kasutades ainult ühe klaasitäie
vett korvi kohta, kulutab 
green&clean'i uuenduslik 
loputustsoon vähem vett, 
energiat ning pesu- ja 
loputusainet.

* vt märkust lk 6

Täiuslikult hügieenilised 
tulemused WASH•SAFE 
CONTROLi süsteemiga,  
mis mis tagab ühtlase 85 °C
loputusvee temperatuuri.

Suurepärased 
pesutulemused 
Täiuslikult puhtad nõud iga 
pesukorraga tänu täiendatud 
CLEAR BLUE filtrisüsteemile,  
mis hoiab vee kauem puhtana.

AINULAADNE 
kogu sektoris

Maria Cristina Lot, 
masinakasutaja

AINULAADNE 
kogu sektoris
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Manuaalne green&clean'i  
kuppelnõudepesumasin

Automaatne green&clean'i  
kuppelnõudepesumasin (ESD-ga)

green&clean'i tunnelnõudepesumasin

green&clean'i
tootepere
Keskkonnasäästlike, puhtust tagavate, ohutute ja lihtsalt kasutatavate 
green&clean'i nõudepesumasinate tootevalik
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Silmapaistvus,
pidades silmas ka keskkonda
 Kõik meie tehased on ISO 14001 sertifikaadiga.

  Kõik meie lahendused on loodud tarbima vähe vett ja  
puhastusaineid ning tekitama võimalikult vähe kahjulikke heiteid.

  Viimaste aastate jooksul on enam kui 70% meie seadmetest  
uuenenud oma funktsioonide ja omaduste poolest,  
mis luuakse pidades silmas alati nii klientide vajadusi kui ka keskkonda.

  Meie tehnoloogia vastab RoHS-direktiivis ja REACH-määruses  
nõutule ning on enam kui 95% ulatuses taaskäideldav.

 Meie tooted on läbinud ekspertide 100% kvaliteedikontrolli.

Avastage Electrolux Excellence
ja uurige lähemalt veebisaidilt
www.electrolux.com/professional

Jälgige meid sotsiaalmeedias
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