SpeeDelight: een snelle hap was nog nooit zo lekker

Electrolux Professional High Speed Cooking

Krokant is terug

		

U
vertelt...
We willen onze productiviteit verhogen
en een uitstekende snackervaring
aanbieden, met intuïtieve,
hoogwaardige, professionele
oplossingen.
We moeten:
► onze workflow verbeteren. Zo
voelen de piekuren niet druk aan
► verloren minuten beperken en de
tijd tot onze bondgenoot maken
► op een snelle en efficiënte wijze
gezonde, heerlijke snacks
aanbieden door naar hartenlust te
grillen, bakken, verwarmen of
toasten
► onze prestaties in real-time
controleren door informatie en team
feedback in ons voordeel te
gebruiken.

...wij luisteren
Electrolux heeft geluisterd naar klanten zoals u,
en heeft een oplossing ontwikkeld die sneller en
beter dan ooit is. Onze strategie is gebaseerd op
uw behoeften: samen kunnen we zorgen voor een
omwenteling en voor de differentiatie van uw bedrijf,
om te bouwen aan uw waardeketen en om uw winst
te verhogen.
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Jaar na jaar maakt
Electrolux Professional
het werk van haar klanten
eenvoudiger, winstgevender
en echt duurzaam,
elke dag opnieuw.

Snel
Serveer een perfecte snack
in minder dan één minuut
en kijk hoe uw zaak groeit.

Groen & energie-efficiënt
60% minder energieverbruik
dankzij de innovatie Energy
Saving Mode. Goed voor uw
portemonnee en voor het
milieu.

Gemakkelijk
Er is geen tijd voor
ingewikkelde trucs. Uw
personeel heeft een hightech oplossing nodig die
zorgt voor een vlotte en
eenvoudige workflow.

Intelligent
Voer een non-stop interactie
met uw andere zaken.
Gebruik de informatie die u
verkrijgt om uw prestaties te
verbeteren.
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Een baanbrekende
aanpak voor succes
Consistente kwaliteit
De uitmuntende resultaten zijn gelijkmatig
en zijn gemakkelijk te herhalen, dankzij de
foutvrije, geavanceerde technologie.

Een ‘on-the-go’ menu dat zich onderscheidt van de rest
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Deze oplossing van Electrolux werd
ontwikkeld op basis van uw wensen:
de doorbraak realiseren die ervoor zorgt
dat uw zaak schittert.

SpeeDelight
Maximale smaak
in een recordtijd
SpeeDelight is de nieuwe professionele oplossing voor bedrijven die ‘in
beweging’ zijn. Het is een apparaat met twee grillplaten, dat als eerste
en enige drie directe en indirecte bereidingstechnologieën combineert.
Serveer snel heerlijk eten. Dit is meer dan een snack, het is een complete
smaakbeleving.

Snelheid:
een ongeziene omzet
SpeeDelight brengt uw bedrijf op een ander niveau,
door te werken op een recordsnelheid vergeleken
met een traditioneel grillapparaat.

Kwaliteit van het eten: verleidelijk en
gezond, een feest voor alle zintuigen
De uitmuntendheid ligt in ieder detail: dikte,
krokantheid, grillstrepen, smaak en geur.
Helemaal perfect, telkens opnieuw.

Variëteit aan menu’s: keuze
voor alle smaken
De SpeeDelight is geschikt voor verschillende snacks:
broodjes, wraps, taco’s, pizza’s, banket en nog
veel meer. Meerdere bereidingsprogramma’s in één
oplossing.

Eenvoud: onbezorgdheid voor u
of uw personeel
Gemak en comfort zijn de kernwaarden van de SpeeDelight in
alle opzichten, van de installatie tot het dagelijkse gebruik en
onderhoud. Dit product wordt bovendien aangeboden met
een hoogwaardig Customer Care-pakket.

“Ik kan mijn
creativiteit de vrije
loop laten, en de
klanten blijven
terugkomen”
Het is moeilijk om originele menu’s te maken
als het al moeilijk is tijdens de drukke lunch om
de rij in beweging te houden. Met de flexibele
bereidingsprogramma’s en de ongelooflijke
snelheid van de SpeeDelight kan ik een
quesadilla, een broodje of een pizza serveren,
en toch nog tijd over hebben om mijn klanten
een verwelkomend gevoel te geven. Ze vinden
het eten en de ontspannen sfeer geweldig, en
blijven terugkomen. Ik kan eten bereiden en
serveren met een glimlach, en ik kan haast niet
wachten om nieuwe ideeën uit te proberen!
Mr. SMITH
Ideale SpeeDelight-eigenaar

Aansluiting: duurzame integratie
in uw werkruimte
De SpeeDelight past met zijn aantrekkelijk ontwerp
en zijn intelligente 24/7-aansluiting perfect in uw
keukenmanagementsysteem, en is uitgerust met groene
technologie.
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Krokant is terug
Kwaliteit op alle niveaus
ER

ER

PERFECT
EV

De innovatie en technologie zorgen ervoor dat de snacks perfect krokant
zijn aan de buitenkant en perfect gaar zijn aan de binnenkant, dankzij de
drie bereidingssystemen van de SpeeDelight. De plaat oefent precies de
juiste druk uit en opent automatisch wanneer de snack klaar is. Al het
giswerk is verleden tijd. Het resultaat is exact wat vermeld staat op het
menu, telkens opnieuw.

Y LAY

De perfecte bereiding
voor elke laag

Zelfregelende
bovenplaat

Wat er ook gebeurt, de
snack brandt nooit aan

Met TRIPLE PLAY combineert
SpeeDelight een directe bereiding
(contactgrill) met twee indirecte
bereidingswijzen (infrarood en
microgolven). Koude, niet-gare
ingrediënten behoren tot het
verleden.

De plaat weet precies welke druk
ze moet uitoefenen. Rekening
houdend met de inhoud
(pizza, banket, een panini...) zorgt
PERFECT SQUEEZE voor een
perfect resultaat.

De functie HAS YOUR BACK opent
automatisch het deksel wanneer de
snack klaar is. Relax,
het gaat niet aanbranden.
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Wereldse menu’s
voor alle smaken
Met de SpeeDelight kunt u het
gezonde, lekkere eten van uw keuze
serveren. De bereidingsprogramma’s
zijn perfect afgestemd op talrijke
keukenstijlen, zoals street food en
lokale lekkernijen. Bedenk nieuwe
snacks, en word een gids voor uw
klanten in de oneindige wereld van
smaken.

Zoete en
gezouten snacks
naar hartenlust

Complete flexibiliteit
voor elke keuken
Onderscheid uzelf van de rest met
heerlijke bereidingen, ongeacht
uw specialiteit. Met de
functie IDEA MATCHER (acht
verschillende programma’s/
bereidingscycli) bent u niet meer
beperkt tot grillen of opwarmen,
maar kunt u uw favoriete
technieken combineren.

Automatische en aangepaste
bereidingsprogramma’s: met de
LED-display, die de aftelling
en het geselecteerde programma
weergeeft, kunt u alles onder
controle houden.
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SpeeDelight:
de revolutie

Tryple
Play

Ongeëvenaarde
prestaties
TRIPLE PLAY
Chef-waardige snacks
dankzij de combinatie van
3 bereidingstechnologieën: contactgrill,
infraroodstraling en microgolven.
Uw snacks:
krokant aan de buitenkant
en perfect gaar aan de binnenkant.

Has Your
Back

Klaar en geen
zorgen meer
HAS YOUR BACK
Druk op de knop en u
bent klaar. Het deksel komt automatisch
omhoog wanneer uw snack klaar is.
Uw snacks:
ze branden niet aan, en u kunt met een
gerust gevoel iets anders doen!
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De SpeeDelight geeft u de vrijheid
om snelheid, kwaliteit en creativiteit
te combineren. Zo kunt u een sprinter
zijn wanneer u snacks bereidt, en een
uitblinker wanneer u zaken doet.

Perfect
Squeeze

Een intelligente
grillplaat
PERFECT SQUEEZE
De bovenste plaat oefent automatisch de
juiste druk uit op uw snack.
Uw snacks:
broodjes die teveel geplet zijn of niet
krokant genoeg zijn behoren tot het
verleden.

Idea
Matcher

Inspirerende
interface
IDEA MATCHER
Met de SpeeDelight kunt u uw
verbeelding de vrije loop laten,
dankzij de variëteit aan aanpasbare
bereidingsprogramma’s, die met
een druk op de knop worden gestart.
Uw snacks:
een vrijwel onbeperkt menu.
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SpeeDelight:
verbaas uw klanten
met de snelheid
SpeeDelight zal u en uw klanten verbazen. Perfecte, heerlijke
geroosterde snacks met grillstrepen zijn sneller klaar dan met gelijk
welk ander apparaat.
De contactgrillplaten en de infraroodstraling bereiken razendsnel
100-250°C, en de kern van het product 60°C. Door deze unieke
combinatie bereidt u in minder dan een minuut een perfect broodje,
ruim driemaal sneller dan een standaard grillplaat!
Serveer onberispelijke snacks in een mum van tijd, en maak optimaal
gebruik van uw kostbare middelen. Met de tijd die u bespaart doet u
wat u maar wilt!

3 times
FASTER

1 minute
to

Snelle
bereiding

Klaar om te
serveren

Gebruiksvriendelijk

Lekkere snacks,
verbazingwekkend snel.

Het deksel opent automatisch
wanneer uw snack klaar is. Serveer
de snack en begin aan de volgende!

De handgreep en het
vergrendelingsmechanisme van de
SpeeDelight zijn ontworpen voor een
gemakkelijke opening. Zo kunt u uw
snack nog sneller beginnen bereiden.
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Creatieve bereidingen
zijn nog nooit zo
gemakkelijk geweest
ER

E

SUBLIME
EV

Met de SpeeDelight ligt eenvoud binnen het bereik van uw
vingertoppen. De installatie is plug-and-play, het bedieningspaneel
is gebruiksvriendelijk, u heeft geen ventilatiekap nodig, en de antiaanbakplaten zijn gemakkelijk te reinigen. Experimenteer naar hartenlust!
Alleen uw ideeën zullen een blijvende indruk achterlaten. Eén perfect
broodje of honderd, elk broodje is even goed als het vorige.

Y TI M

Een minimale inspanning
voor maximale prestaties
Eenvoud is het woord. Ervaring of speciale vaardigheden zijn
niet vereist. En ook: consistentie. Ongeacht wie de machine
bedient, dezelfde geweldige kwaliteit wordt verkregen.

Probleemloos
onderhoud
Door de verwijderbare bovengrillplaat en ventilatiefilters
en het gestroomlijnde ontwerp is het apparaat
gemakkelijk toegankelijk en gemakkelijk te reinigen.
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SpeeDelight:
een omwenteling
van 360°
Een klasse apart, met de volgende
aantrekkelijke kenmerken:

Up to

60%

energy saving
s

Groene technologie
De exclusieve Energy Saving Mode (energiebesparingsmodus) is goed voor het milieu en voor uw
kostensaldo. Wees groen, en sluit het deksel wanneer de stand-by-melding verschijnt. De SpeeDelight
verbruikt 60% minder energie!

Onderhoudsvriendelijk
Door de snelle toegang tot de interne onderdelen is het onderhoud snel gebeurd, met het bezoek
op locatie van een van onze duizenden professionele technici. Veilig en praktisch in het gebruik,
veilig en praktisch in het onderhoud.

Gestroomlijnd en ergonomisch
De SpeeDelight wordt snel geïnstalleerd, en vereist geen ventilatiekap of extra ruimte
aan de zijkanten. Dit betekent dat u het apparaat overal op uw aanrecht kunt plaatsen!
Het is onder meer voorzien van de volgende ergonomische kenmerken: gladde randen,
stabiele handgrepen, zelfregelend deksel en extra-grote display.
Alle cijfers over snelheid, energieverbruik en geldbesparingen zijn berekend op basis van
tests uitgevoerd door het Electrolux Professional R&D Laboratory team.

Intelligente
24/7-aansluiting
De SpeeDelight is zoveel meer dan een autonome machine. Hij kan perfect worden
geïntegreerd in uw outletmanagementsysteem, zodat u de gegevensstromen optimaal
kunt benutten. Laten we veronderstellen dat u de eigenaar bent van een keten van
restaurants met snelle dienstverlening. Via de USB-poort en de wifi-capaciteiten kunt
u bereidingsmenu’s opzoeken, verbeteren en delen met om het even welk mobiel
apparaat. Geniet van de communicatie op afstand over recepten, programma’s en
prestaties, en blijf waakzaam voor waarschuwingen of storingen. Houd uw vestigingen
op de hoogte, of ze zich nu aan de andere kant van de stad of aan de andere kant van
de oceaan bevinden!
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SpeeDelight zal een
revolutie teweegbrengen
in uw bedrijf.
Welk bedrijf heeft u?
De SpeeDelight is een ingenieuze oplossing voor iedereen in een bedrijf waar snacks worden geserveerd: cafés & bars,
restaurants met snelle dienstverlening, koffiezaken en zaken die op een recordsnelheid lekkere snacks willen serveren.
Een uitzonderlijke snackbeleving, om nieuwe klanten aan te trekken en uw bedrijf vooruit te helpen. Precies in de door u
gewenste richting.

Veelzijdigheid voor u, hoe meer hoe beter
Onbeperkte menu’s voor verschillende foodservice-zaken. De SpeeDelight:
een combinatie van kwaliteit en creativiteit, ongeacht uw stijl!

Een genot voor de ogen
De SpeeDelight heeft een ergonomisch, glad ontwerp. Toon de machine
met trots aan uw klanten, en verras hen voor hun ogen met speciale snacks.
Deze machine, die perfect is voor alle soorten locaties, getuigt van goede
smaak, in alle betekenissen van het woord.

Behoud contact met uw team
Voer een dagelijkse communicatie met zusterzaken over recepten, programma’s
en prestaties. Uw wereld in een handomdraai: De SpeeDelight legt de juiste
verbindingen, en helpt uw keten om haar volledig potentieel te ontplooien.

Maak kennis met onze vrienden, en kijk hoe de
SpeeDelight hen gelukkiger dan ooit heeft gemaakt!

CAFÉS
& BARS

RESTAURANTS MET
SNELLE BEDIENING

KOFFIEBARS

RETAIL
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Cafés &
Bars
Heerlijke broodjes bij
uw selectie biertjes.
Als u een SpeeDelight heeft in uw keuken, kunt u een gourmet-menu bereiden. Zelfs het
meest onervaren personeel kan een team van top-chefs worden, die in de smaak zullen
vallen bij het publiek. De klanten zullen uw klassieke broodjes heerlijk vinden, en zich erop
verheugen om nieuwe snacks te proeven wanneer ze samen zijn met vrienden of naar
een wedstrijd kijken. Met TRIPLE PLAY en PERFECT SQUEEZE bereidt u krokante, heerlijke
maaltijden, en wordt uw zaak de ‘place to be’!

“Met de SpeeDelight beschik ik
over alle tijd die ik nodig heb om
originele broodjes te bereiden en
nieuwe recepten te ontdekken.
De mensen komen naar mijn café
om te praten, om te genieten van
een lokaal biertje en om één van
mijn heerlijke krokante broodjes te
proeven. De kwaliteit van mijn
menu heeft ervoor gezorgd dat
mijn zaak bloeit. Het klassieke
broodje waar mijn klanten
verlekkerd op zijn? De BLACK
ANGUS PHILLY STEAK.”
Zie pagina 18 voor het recept.
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Restaurants met
snelle bediening
Creatievere kwaliteit in
een recordtijd.
De SpeeDelight is de oplossing voor bedrijven die snel moeten werken. Laat uzelf
verbazen door de snelheid, de hoge prestaties, de economische- en milieuduurzaamheid,
de multifunctionaliteit en de gebruiksvriendelijkheidvan deze machine. Alle functies helpen
uw werkstroom optimaliseren: De drie TRIPLE PLAY bereidingstechnologieën garanderen
een recordsnelheid, terwijl de functie HAS YOUR BACK u de zekerheid biedt dat uw
broodjes nooit meer aanbranden. Combineer een snelle service met een voortreffelijke
kwaliteit, en geniet ervan geen tijd te verspillen.

“In mijn zaak, waar alles neerkomt
op snelheid, zocht ik een
oplossing om ervoor te zorgen
dat alles vlotter liep voor mijn
personeel. De SpeeDelight is
verbazingwekkend. Hij zit
boordevol functies, en bereidt op
een snelle wijze heerlijke snacks.
Mijn team is ontspannen en
efficiënt geworden. Een van de
lokale lievelingssnacks is de
HUMMUS & VEGGIE WRAP.”
Zie pagina 18 voor het recept.
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Koffiebars
Met onvergetelijke banketwaren zorgt u
ervoor dat ze blijven terugkomen.
Uw klanten kunnen zich ontspannen, en moeten niet lang aanschuiven. De SpeeDelight
kan een revolutie teweegbrengen op uw menu, en verbetering brengen in het beheer van
uw middelen. Om u te onderscheiden van uw concurrenten heeft u een vernieuwende
oplossing nodig, die gemakkelijk te installeren, te bedienen en te onderhouden is. Met de
functie HAS YOUR BACK weet u dat wat u aan het bereiden bent niet zal aanbranden. U
kunt dus gewoon de knop indrukken en enkele koffiebestellingen gaan afwerken. Met de
SpeeDelight heeft u alles onder controle.

“Mijn klanten komen naar hier
omdat ze onze koffie heerlijk
vinden. De SpeeDelight was
echter wat we nodig hadden om
ons ontbijtmenu compleet
te maken. Hij is gemakkelijk
in het gebruik, ook al zijn wij
barista’s en geen koks, en
hij heeft ongetwijfeld meer
klanten aangetrokken. Ons
ONTBIJTBROODJE is een
geweldige manier om de dag te
beginnen.”
Zie pagina 19 voor het recept.
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Retail
Gourmet-kwaliteit voor alle
lokale snacks die u aanbiedt.
Verwachten uw klanten een grote variëteit aan lekkere snacks?
Met de SpeeDelight zorgt u ervoor dat ze tevreden blijven. De IDEA MATCHER
interface brengt uw creatieve kant naar buiten, met snelstarttoetsen voor een reeks
bereidingsprogramma’s. Zelfs uw food-trendy klanten zullen uw verse panini, burrito’s of
vegetarische pizza’s op prijs stellen. Zij willen het en u heeft het!

“Ik heb mijn zaak geopend om
een alternatief te creëren voor
standaard ‘on-the-go’ maaltijden,
en om creatieve maaltijden met
kwaliteitsingrediënten aan te
bieden. De SpeeDelight met zijn
flexibele bereidingsprogramma’s
was precies wat ik nodig had om
hiertoe een poging te wagen.
Wilt u mijn PIZZA MET
GEITENKAAS &
CHAMPIGNONS proeven?”
Zie pagina 19 voor het recept.
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De SpeeDelight
heeft voor
iedereen iets.
Wat is uw lievelingssnack?

Cafés &
Bars
60tosec

Restaurants
met snelle
bediening
40tosec
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Black angus Philly steak
Broodsoort: sub roll.
Ingrediënten: Black Angus rosbief,
gekarameliseerde uien, groene
paprika’s, provolone kaas
Klaar in: 60 sec.
In één uur serveert u er: 50-55.

Hummus & veggie wrap
Broodsoort: wrap.
Ingrediënten: hummus,
babyspinazieblaadjes, rode
paprika’s, rode ui, plakjes avocado
Klaar in: 40 sec.
In één uur serveert u er: 70-75.

De SpeeDelight is perfect voor een variëteit aan recepten en menu’s. Hier zijn enkele ideeën
om uw klanten aan te verlekkeren. Heeft u een variant waar u dol op bent? Deel die met
ons en met de andere fans van de SpeeDelight!
Bezoek onze website en sociale-mediakanalen om meer ideeën te ontdekken voor
broodjes, taco’s, pizza en nog veel meer – een cadeautje voor u van onze chefs. Als u een
SpeeDelight heeft in uw keuken, moeten uw klanten niet wachten, en kunt u hen meteen iets
krokants, lekkers en nieuws serveren!
facebook.com/electroluxprofessional
youtube.com/user/ElectroluxPro
twitter.com/electroluxpro
professional.electrolux.com

Koffiebars
60tosec

Retail
90tosec

Breakfast sandwich
Broodsoort: brioche.
Ingrediënten: gepocheerd ei of
roerei, ham, cheddarkaas, mayonaise
Klaar in: 60 sec.
In één uur serveert u er: 50-55.

Pizza bianca met geitenkaas
en champignons
Ingrediënten: pizzabodem,
mozzarella, geitenkaas, shiitake- of
andere champignons
Klaar in: 90 sec.
In één uur serveert u er: 35-40.
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Met SpeeDelight
bespaart u geld
dat u kunt investeren
in uw toekomst

Money-saving

solution

Stelt u zich even voor dat u eigenaar bent van een Restaurant met snelle bediening, waar
gemiddeld 180 broodjes per dag worden geserveerd, 7 dagen per week, met werkdagen
van 10 uur. Vergeleken met andere oplossingen met microgolfsystemen, verbruikt de
SpeeDelight minder dan de helft stroom, en dat leidt tot grote besparingen: meer dan
€500*op jaarbasis! Wat betekent dat voor uw rendement? Terwijl u aan het werk bent, werkt
de SpeeDelight voor u en voor uw toekomst. Hij is snel afbetaald, zodat u geld over hebt
om te investeren in nieuwe SpeeDelights naarmate uw zaak groeit en wordt uitgebreid.
*Neem contact op met Electrolux Professional voor meer informatie.

Een terugverdiende
investering
Met de unieke
Energy Saving mode
(energiebesparingsmodus)
van SpeeDelight betaalt u uw
investering jaar na jaar af!

+

Een
bloeiende zaak
Omdat u meer en meer
snacks verkoopt dankzij
uw initiële investering, zal
uw spaarvarken in een mum
van tijd kapot barsten.

=

Een zeer
positieve straal
Herinvesteer dat geld
in nieuwe SpeeDelights,
en laat uw zaak naar
nieuwe hoogtes klimmen.
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De kers op de taart
Oplossingen voor
gemoedsrust, met ons
Customer Care-pakket
Met deze kit houdt u uw SpeeDelight in topconditie, zodat hij kan doen waar hij het best in is:

Borstel

Spatel

om broodkruimels te verwijderen
van de grillplaat en de
bereidingsoppervlakken

om bereid eten te verwijderen
en te dresseren op een bord

Schraper

Verwijderbare
teflonplaat

om aangekoekte resten te
verwijderen van het glazen
oppervlak

Bakpapier
om de geribbelde
verwarmingsplaat schoon
te houden

voor de
onderhoudsvriendelijkheid

Siliconen
beschermer
om het glas te beschermen
wanneer u de bovenste
plaat reinigt

Reinigingsoplossingen

Rapid Grease

voor de reiniging van externe
onderdelen

speciaal voor gebruik
op hoge temperaturen
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Essentia.
Ons team staat voor u
klaar. Altijd, overal
Essentia is het hart van een superieure Customer Care, een service op maat die u
een concurrentievoordeel bezorgt. Essentia biedt u de ondersteuning die u nodig heeft
en verzorgt uw processen met een betrouwbaar servicenetwerk, een reeks op maat
gemaakte exclusieve diensten en een vernieuwende technologie.
U beschikt over meer dan 2.200 Authorized Service Partners, 10.000 servicemonteurs in
meer dan 149 landen en over meer dan 170.000 onderdelen.

Een servicenetwerk,
altijd beschikbaar

Onderhoudscontracten
waarop u kunt vertrouwen

Wij staan klaar om u ondersteuning te bieden
met een uniek servicenetwerk dat uw werk
vereenvoudigt.

U kunt kiezen uit verschillende op maat
gemaakte onderhoudspakketten, volgens uw
wensen, met verschillende onderhouds- en
ondersteuningsmogelijkheden.

Zorg ervoor dat uw
apparatuur blijft
presteren
Een correct onderhoud in overeenstemming
met de handleidingen en aanbevelingen
van Electrolux is essentieel om onverwachte
problemen te voorkomen. Electrolux Customer
Care biedt een aantal servicepakketten op
maat aan. Neem voor meer informatie contact
op met de gewenste Electrolux Authorized
Partner.
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Het OnE effect
Een unieke partner. Een wereld vol voordelen.
Electrolux OnE is een geavanceerd digitaal platform met cloud connectiviteit waartoe u
toegang heeft via een app of eender welk smart toestel. Het helpt u alle voedingsprocessen in
uw zaak te optimaliseren. OnE gidst u doorheen uw dag waardoor u steeds de juiste beslissing
kunt nemen. Of u nu een eigenaar, manager, operator of monteur bent, OnE helpt u de beste
prestaties behelen met uw Electrolux oplossingen.
Dit zal uw winst maximaliseren en het terug verdienen van uw investeren versnellen.
Verbeter uw werkleven
Electrolux OnE biedt u vanop afstand
controle over uw zaak. Dit bespaart u tijd
om te focussen op kern van de zaak.

Maximaliseer uw winst

Electrolux

Electrolux OnE helpt u het verbruik
te verminderen tot het minimum
en de efficiëntie van uw zaak te
optimaliseren. Dit zal op zijn beurt de
winst maximaliseren.

Boost uw prestaties
Electrolux OnE biedt u het inzicht om
uw productie nog beter te organiseren
en zo uw productiviteit en kwaliteit
te verhogen en aan de hoogste
kwaliteitsnormen te kunnen voldoen.

Maximaliseer de bedrijfstijd
van uw apparatuur

Een wereld van digitale
oplossingen die uw werk
eenvoudiger maken en helpen uw
zaak te ontwikkelen. Geniet van
een groeiend gamma diensten,
speciaal voor u ontwikkeld.

Electrolux OnE helpt u een onderhoud
te plannen op net het juiste moment. Zo
bent u zeker van een maximale bedrijfstijd
terwijl de kosten voor onverwachte
storingen beperkt worden.
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Het bedrijf behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De foto's zijn niet contractueel bindend.

Experience the Excellence

Experience the Excellence
professional.electrolux.com
professional.electrolux.com

Volg ons op

Excellence,
met het milieu in het gedachten
Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
Al onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag verbruik
van water, energie en detergent, en voor lage schadelijke emissies
In de afgelopen jaren zijn meer dan 70% van onze productkenmerken
bijgewerkt in functie van de milieu-eisen van onze klanten
 nze technologie is ROHS- en REACH-conform,
O
en voor meer dan 95% recycleerbaar
Onze producten zijn door experts 100% op kwaliteit getest

Jaar na jaar maakt
Electrolux Professional
het werk van haar klanten
eenvoudiger, winstgevender
en echt duurzaam,
elke dag opnieuw.

