
Profesjonalne 
zmywarki gastronomiczne

PROMOCJA 2014.



• Doskonała higiena i lśniące szkło dzięki 
perfekcyjnemu myciu i płukaniu

• funkcja Soft Start chroni szkło przed 
uszkodzeniem

• Zaokrąglone kąty komory i pojemnika w celu 
łatwego czyszczenia, nierdzewne ramiona 
do mycia i płukania, łatwo wyjmowalne do 
czyszczenia

Zmywarka do szkła
Idealna dla barów…

Podblatowa zmywarka do naczyń 
Wspaniały pomocnik dla Waszej placówki…

Wysoka wydajność
•  Wydajna pompa myjąca
•  5,8 l bojler
•  2 programy mycia (120 i 180 s)
•  Soft start bezpiecznie chroni naczynia i szkło 
    przed uszkodzeniem
•  Wydajność do 540 talerzy albo 1900 szklanek na 

godzinę
•  Możliwość wyboru podłączenia 230V/1N albo 
    400V/3N
Higiena
•  Całkowicie zautomatyzowany cykl 
    samooczyszczający
•  Gładkie powierzchnie i zaokrąglone kąty komory 
    i pojemnika w celu łatwego czyszczenia, 
    ramiona do mycia i płukania, łatwo wyjmowalne 
    do czyszczenia
•  Gwarantowana temperatura wody do płukania 
    min. 82,5°C
Niezawodność
•  Elektroniczny panel sterowania z cyfrowym 
    wyświetlaczem
•  Główne komponenty dostępne z przodu. IPX4 
•  Wszystkie panele, komora myjąca z pojemnikiem 
    wyprodukowane ze stali nierdzewnej AISI304

W każdym cyklu 
myjącym niezawodnie 
zmyje aż 18 talerzy.



Kapturowa zmywarka do naczyń
Pomocnik z wydajnością do 1440 talerzy /godz. albo 
80 koszy/godz.

•  Automatyczny start programu przy zamknięciu pokrywy
•  Bardzo skuteczny system płukania zużywa tylko 2 l wody na 1 kosz i obniża 
    koszty eksploatacji (energię, zużycie wody oraz środków do mycia i płukania)
•  Całkowicie  zautomatyzowany program samooczyszczający utrzymuje zmywarkę 
    higienicznie czystą
•  Soft Start funkcja niezawodnie chroni naczynia przed uszkodzeniem
•  Profesjonalne zmywarki Zanussi oszczędzają nie tylko Państwa pieniądze, ale 
    również dzięki niskiemu zużyciu również środowisko naturalne

Niskie 
koszty 
eksplo-
atacyjne

Nowy bojler z 
nierdzewnej stali 
A304L spawany 
jest w ochronnej 
atmosferze w celu 
wyższej ochrony 
przeciwko korozji 
chlorowaną wodą.

12 litrowy bojler 
ciśnieniowy i 9kW 
element grzewczy zawsze 
zapewniają temperaturę 
płukania ponad 85°C 
podczas całego cyklu 
płukania. Bezpieczne 
płukanie: rozpoczęcie 
płukania związane jest z 
osiągnięciem prawidłowej 
temperatury płukania.



Zmywarka do szkła
Podblatowa zmywarka 

do naczyń
Kapturowa zmywarka 

do naczyń

Model NGWDPDD
402071

NUC3DP
400146

NHT8
505071

Wymiary zewnętrzne – mm 
(sxgxw)

460x565x715 600x610x820 746x755x1549

Wymiary kosza - mm 395 x 395 500x500 500x500

Wysokość komory - mm 290 330 440
Wydajność – kosze / godz 30 30 80
Wydajność – talerze / godz 540 1440
Wydajność – szklanki / 
godz

300-1500 750-1900 1600 - 3200

Pojemność bojlera - l 5 5,8 12
Zużycie wody – l / cykl 2,3 3 2

Funkcja Soft Start • • •

Pompa odpływowa • •
Dozownik czynnika 
wspom. płukanie

• • •

Dozownik detergentu •

Ilość cykli 1 2 3

Napięcie zasilania
3,3kW; 

230V/1N/50Hz

5,35kW 
400V/3N/50Hz,  
230V/1N/50Hz

9,9kW
400V/3N/50Hz, 
230V/1N/50Hz

Woda zasilająca ZW (~20°C)G3/4” *CW (50°C)G3/4” *CW (50°C)G3/4”

Wyposażenie w cenie 1 kosz na szklanki 
(w=100mm)

1 kosz na 18 talerzy + 1 
na stućce

1 kosz na 18 talerzy + 1 
na stućce

Ogólne

Prosta instalacja i 
obsługa,120 s cykl.

Program 
autoczyszczący,

cyfrowy wyświetlacz.

Model przystosowany do 
instalacji zewnętrznego 
dozownika środka 
myjącego.

Bojler atmosferyczny 
z pompą 
płukania. Program 
autoczyszczący. 
Cyfrowy wyświetlacz. 
Dozownik środka 
do płukania. System 
samodiagnostyczny.

Ekstra osprzęt zamawiany jest 
odrębnie. Ceny podane w ofer-
cie nie zawierają VAT, transport, 
montaż i dokonanie rozruchu. 
Warunkiem gwarancji jest insta-
lacja przez fachowy serwis. 
Oferta promocyjna ważna jest 
od 3.3.2014 do 5.12.2014

* Możliwość podłączenia również na zimną wodę. Czasy programów mycia mogą się przedłużyć w przypadku gdy temperatura zasilającej wody jest niższa niż wymagana.

3.999 PLN

W celu uzyskania dalszych informacji, kontaktujcie 

się z nami lub naszym partnerem handlowym: 

Tel. + 421 2 32 14 13 59

Email: rastislav.sedovic@electrolux.com

Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04

Bratislava, Slovakia

4.999 PLN

8.999 PLN

Bezpośredni kontakt dla Państwa:

           RJ Expert S.C.
           Joanna Kulczyńska

           0 503 036 566


