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Electrolux Professional 
Pierwszy wybór profesjonalistów  

 
Electrolux Professional to jedyny dostawca o zasięgu światowym, oferujący  pełny  

zakres wydajnych produktów dla profesjonalnych kuchni i pralni jednocześnie. 

Nasze  rozwiązania są często stosowane w hotelach oraz w szpitalach. 

Jedna profesjonalna marka, oferująca unikalne doświadczenie w każdym rodzaju działalności. 

 



 

 
Electrolux Professional zapewnia najlepsze w swojej klasie rozwiązania 

 i innowacyjne produkty o doskonałej charakterystyce 

oraz usługi, spełniające potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.  

Electrolux Professional zaopatruje ponad jedną trzecią gwiazdkowych 

 restauracji w Europie,  

pozostając jednocześnie silnym liderem rynku 

 w profesjonalnej działalności pralniczej. 

 

Electrolux Professional zajmuje globalnie wiodącą pozycję 

 także w firmach z kategorii: 

 

 Stołówki: w szkołach, firmach, instytucjach  

 Pralnie komercyjne: B2B, B2C 

 Centra konferencyjne 

 Statki wycieczkowe, mariny 

 Zarządzanie obiektami 

 Szpitale, domy opieki 

 Turystyka: hotele, restauracje, catering 

 Gastronomia i pralnie obiektowe:  

Straż pożarna, kluby sportowe, zakłady fryzjerskie, itp.  

 Samoobsługa: pralnie w apartamentowcach i blokach,  

pralnie samoobsługowe 

 Supermarkety, delikatesy, bistro 

 

 
  

 

Uwzględniając potrzeby, pomysły i sugestie klientów,  

tworzymy innowacyjne, sprawdzone rozwiązania,  

ułatwiające pracę i codzienne życie naszych klientów 

oraz generujące dla nich większe zyski. 

 



 
 
 
Światowy leader w modułowych rozwiązaniach kuchennych 

Rozwijamy modułowe rozwiązania kuchenne od 1960 roku, dążąc ku Doskonałości.  

Moc, wydajność oraz elastyczność w jednym rozwiązaniu - te cechy wyznaczają 

 standardy w modułowych rozwiązaniach kuchennych.  

Najwyższa energooszczędność i najmniejsze rozprzestrzenianie ciepła z „Flower Flame”,  

PowerGrill  oraz nową  linią Thermaline wykonaną ze „ szwajcarską dokładnością” kontynuują historię sukcesu 

 

   

 
     
 
 
Doskonałe doświadczenia w czasie używania pieców 

W  sześćdziesięcioletniej historii zawsze dominowała jedna  

zasadnicza koncepcja: prostota.  

Od pierwszego na świecie piekarnika statycznego do zaawansowanej technologii  

air-o-steam Touchline. Intuicyjność, jasność oraz prostota obsługi - a także energooszczędność.  

Electrolux Professional od zawsze słucha potrzeb klientów oraz i odpowiada na te potrzeby za pomocą najnowszych technologii. 

 
 

 

 

Przygotowanie na najwyższym poziomie  

Przygotowanie żywności ma długą tradycję w Electrolux Professional. Szefowie kuchni zawsze otrzymywali  

od nas sprzęt najwyższej klasy, jak nagradzana krajalnica do warzyw RTS oraz model TRK,  

stanowiący połączenie krajalnicy do warzyw i robota kuchennego. 

 
 
 
 
Doskonałe wyniki zmywania 

Zmywarki Electrolux Professional zawsze projektowano mając na względzie kilka ważnych celów:  

spełnienie najwyższych standardów higieny przy jednoczesnym zapewnieniu jak najniższego zużycia energii,  

detergentów i wody przez klientów. By temu sprostać, powstała linia green&clean, oferująca doskonałe  

wyniki zmywa



Unikalny 
serwis  
 

 

Klienci Electrolux Professional mogą liczyć na wsparcie, które zapewnia światowa sieć specjalistów w 

każdym segmencie. Doskonały Serwis zapewni dobór odpowiedniej wersji urządzenia oraz  zaplanuje jego 

rozmieszczenie w danej lokalizacji,  a także zapewni instalację i szkolenie,  oraz szeroko rozbudowaną 

konserwację i opiekę posprzedażową  


