
Compact van buiten
Slimme functies 
van binnen

Electrolux Professional
Ovens

MultiSlim, de milieubewuste, 
compacte en robuuste oven. 
De perfecte fit voor elke business. 



U spreekt... 
Ik ben op zoek naar een oven 
die past op de beperkte 
ruimte die ik maar ter 
beschikking heb, maar ik wil 
geen toegevingen doen op 
prestaties. 

Ruimte is duur!
Ik wil mijn zaak zo winstgevend 
mogelijk maken en aan mijn 
klanten de best mogelijke 
gerechten serveren. 

Ik heb moeite om een robuust 
gebouwde, compacte oven te 
vinden die helpt om mijn zaak 
te laten groeien. 
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...wij luisteren
Met een belangrijke vermindering van de waterverspilling, een uitmuntende efficiëntie en 
multifunctionele prestaties, is MultiSlim de nieuwe milieubewuste, robuuste, compacte oven 
waar je kunt op vertrouwen. 

Lange levensduur
72 Kg. Robuust gebouwd
voor intensief gebruik

Groene besparingen
15% minder water*
Bespaar op uw waterfactuur

Kook op minder ruimte
Slechts 0.42 m2

*in vergelijking met een standaard injectie oven
 Maximaal waterverbruik voor hoogste vochtigheidsgraad
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Haal het maximum 
uit je zaak met MultiSlim

Groen

Weinig ruimte?
Ruimtebesparende afmetingen, slechts 
0.42 m2, maken MultiSlim ideaal voor 
kleine keukens

Compact

Wilt u de waterfactuur met 15% naar beneden halen en gegarandeerde kookresultaten? 
De volledig nieuwe MultiSlim compact oven van Electrolux is best-in-class voor 
stevigheid en rentabiliteit waar ruimte een probleem is. 

80 cm

De perfecte fit. 
Zelfs als u verhuist.
Linkse of rechtse deuropening
En als de lay-out van uw keuken 
wijzigt, veranderen we bij u ter plaatse 
gewoon de deur zodat deze naar de 
juiste kant opent

Minder waterverspilling*
Besparingen met respect 
voor de natuur
Met een waterverbruik van 15% 
minder dan standaard injectie ovens, 
is MultiSlim beter voor het milieu en 
bespaart het op je uitgaven 

*in vergelijking met een standaard   
 injectie oven.  
 Maximaal waterverbruik voor    
 hoogste vochtigheidsgraad

BESPAAR
15%
water*

0.42 m2

maar

4



Robuust

52 cm

77
 c

m

72 Kg

Gemakkelijk

Maximale eenvoud
Perfect kookresultaat gegarandeerd, 
service na service. Via een super 
eenvoudige interface kunt u recepten 
maken, programmeren en tot 99 van uw 
favoriete gerechten opslaan. 

Minimaal onderhoud
Haal het maximale uit uw tijd, en laat 
de MultiSlim de schoonmaak doen. Het 
Automatic Cleaning Systeem met 3 
verschillende programma’s selecteert zelf 
de hoeveelheid detergent en schakelt 
zichzelf uit na de schoonmaakcyclus. Dat 
laat tijd voor u over om uw aandacht op 
andere taken te richten. 

Snelle toegang
Breng uw down-time en inspectie tot een 
absoluut minimum dankzij het gemakkelijke 
frontpaneel dat toegang geeft tot alle 
elektrische en andere componenten. 
Het vraagt minder dan 5 minuten tijd om het 
te openen voor inspectie.

Gebouwd om te blijven
Heavy-duty, lange termijn gebruik. 
Dat is waar de MultiSlim voor 
ontworpen werd, gebouwd 
met materialen van de hoogst 
mogelike kwaliteit. 

Gemakkelijke installatie, overal
Een oven, maar 3 verschillende voltages 
maken de MultiSlim perfect voor elke keuken. 
Plug-in overal
- 400 V/3 N/50-60 Hz
- 230 V/3 /50-60 Hz
- 230 V/1 N/50-60 Hz

gewicht
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Uw menu aan
uw vingertoppen
Gegarandeerde resultaten, service na service. Met de gebruiksvriendelijke 
MultiSlim programmeerbare interface kunt u recepten maken, programmeren 
en tot 99 van uw favoriete gerechten opslaan. 

1 On/Off

2 Bevestiging Kookfase

3 Eco-delta koken

4 Temperatuurselectie

5 Koken met temperatuursonde

6 Tijdselectie

7 Selectie snelheid ventilator

Selectie vochtigheid ovenkamer8

Selectie kookfases 
(9 fases per programma)9

10 Programmaselectie 
(99 programma’s)

11 ‘Terug’ toets / Instelling Autoclean

12 Start/Stop

13 Licht aan/uit

14 Instelling oven uitlaat

Programmeer uw maaltijd van 1 tot 14:

Snelle, eenvoudige 
navigatie door 
programma’s, functies 
en kookparameters met 
een enkele draaiknop. 
Gewoon drukken om 
te selecteren

1 Program
START point

Program 
END point

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1314
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Restaurant
Nipt qua ruimte en behoefte om je gebruikskosten onder controle te houden? 
En dat allemaal zonder compromissen op kwaliteit en prestaties?  
De multifunctionele, compacte MultiSlim is uw nieuwe beste vriend. 

Klassieke, zijdezachte Crème Brûlée

922017
Roosters in paar
GN 1/1

           82°C vochtigheidsniveau level 10

            30 minuten

 2   aantal beladen trays

30   ramequins 80 g/stuk

Het is niet nodig om plastic folie rond de trays 
te doen. De hoge graad van verzadigde 
stoom houdt uw creme brulees heerlijk romig 
en lobbig. 

Gewoon fantastische gratin

           190°C vochtigheidsniveau level 1
             

            25 minuten

 2   aantal beladen trays

36   porties 150 g/stuk

Voeg een beetje stoom toe als u gratineert. 
Een klein beetje stoom geeft een lekkere, 
gouden gratinlaag.  

Perfect gestoomde aardappelen

           100°C vochtigheidsniveau level 10

             45 minuten

 3   aantal beladen trays – 3 kilo/stuk
 

90    porties – 9 kilo in totaal

Stoom uw aardappelen tot de perfectie, en 
serveer ze dan met een lichte kruiding of 
verwerk ze verder tot gebakken aardappeltjes. 

922239 
Frituurmandjes in paar
GN 1/1

925002
U-pan met anti-aanbak coating
GN 1/1
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Bar, Bistro, Koffiezaak
Spitsuur en de bestellingen vliegen binnen? 
Blijf de file voor met de multifunctionele MultiSlim

Knapperige Schnitzels

Snel en gelijkmatig grillen

925007
Bakplaat met anti-aanbaklaag 
voor stokbrood
GN 1/1

925000
U-pan met anti-aanbak coating
GN 1/1

925004
Grill met anti-aanbak coating 
GN 1/1

           190 °C convectie 

            15 minuten

 3   aantal beladen trays

12    stokbroden

De eenvoudige manier om brood te bakken 
in een kwartiertje. 

Krokant, vers gebakken brood

           190 °C convectie

             6 minuten

 2   aantal beladen trays

12     stuks – 140 gr/stuk

Grote hoeveelheden bakken, smakelijk 
en vetarm, is een koud kunstje met onze 
speciaal ontworpen trays. 

           260 °C convectie

             5 minuten

 3   aantal beladen trays

24   stuks – 100 gr/stuk

Versnel de kooktijden en verminder rook en 
geurtjes door in de oven te grillen. Gelijkmatig 
groenten grillen in slechts 12 minuten op 270°C 
convectie. 
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Accessoires

Onderstel voor set gestapelde 
compact ovens
Voorbereid voor eenvoudige installatie van de ovens

Tray geleiders
Plaats in een open onderstel voor extra opslagruimte

Open onderstel
Voorgemonteerd voor eenvoudige oven installatie

Stapelkit
Ideaal om keukenruimte te besparen.
De kit kan ter plaatse gemonteerd worden. 

Kit luchtfilter voorzijde
Maakt het dagelijks onderhoud eenvoudig

Handdouche
Voorgemonteerd voor eenvoudige installatie

Kerntemperatuursonde

Aflezen van kerntemperatuur. Sonde met 1 sensor in de 
punt. Essentieel voor ECO Delta en programma’s met 
kerntemperatuurbereik. 

PNC 922368

BxDxH 470x620x320 mm

PNC 922370

Aantal roosters 6

BxDxH 735x128x65 mm

PNC 922371

BxDxH 780x600x215 mm

PNC 922369

BxDxH 470x620x800 mm

PNC 922379

BxDxH 400x350x350 mm

PNC 922372

BxDxH 220x220x220 mm

PNC 922373

BxDxH 250x40x40 mm

Onderstellen voor installaties

Voedingssonde
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U-pan met anti-aanbak coating
Ideaal voor:
- verminderen van de kooktijd tot 10% en 
energiebesparing tot 8% (het is niet nodig om het 
oppervlak voor te verwarmen; in tegenstelling tot bv. 
een bakplaat of plancha kan de U-pan direct vanuit 
de koelkast de oven in)
- verminderen van gewichtsverlies tussen 2 en 4% 
in vergelijking met traditionele methodes, met een 
sappiger eindresultaat
- verbeteren van het gebruiksgemak (geen rook of 
geuren, minder contact met hitte uit pan, minder 
draaien van producten in de pan)
Gebruik plastic spatels e.d. om de levensduur van de 
speciale coating te verlengen
Niet afwassen in granulaatvaatwasmachines

Frituurmandjes (in paar)
Ideaal voor het ovenfrituren 
van diepvriesfrieten of snacks 
(kroketten, bitterballen, nuggets, 
fingerfood, etc.)

Roosters (in paar)
Ideaal: 
- voor grote stukken te braden 
- als ondersteuning voor niet-
  standaard recipiënten of borden om 
  te regenereren

PNC 922086
(enkel)

922266 
(enkel)

Kippen per 
rooster

4 
(0.7-2 Kg)

8 
(0.7-2 Kg)

Materiaal AISI 304

Kippenroosters

Zorgt ervoor dat kippen gelijkmatig 
bakken, met een bruin korstje en 
sappig vlees. 

GastroNorm trays

PNC 922239 (in paar)

Materiaal AISI 304

Afmetingen GN 1/1

20 mm PNC 925000 (enkel)

40 mm PNC 925001 (enkel)

60 mm PNC 925002 (enkel)

Materiaal alu legering met anti-aanbaklaag

Grillpan met anti-aanbak coating
Ideaal voor:
- verschillende bereidingen (de pan met dubbelzijdig 
gebruik heeft een geribde zijde voor grillen en 
markeren, en een vlakke kant voor bakken en 
roosteren) 
- verbeteren van het gebruiksgemak (geen 
voorverwarmen meer nodig, geen rook 
of warmtestraling, aluminium verbetert de 
warmteoverdracht voor sneller en egaler bakken)

PNC 925003

Materiaal alu legering met anti-aanbaklaag

PNC 922017 (in paar)

Materiaal AISI 304

GN 1/2

20 mm PNC 925009 (enkel)

40 mm PNC 925010 (enkel)

60 mm PNC 925011 (enkel)

Materiaal alu legering met anti-aanbaklaag

Grill met anti-aanbak coating
Ideaal voor:
- markeren van steaks
- verbeteren van het gebruiksgemak 
  (geen voorverwarmen meer nodig)

PNC 925004

Materiaal alu legering met anti-aanbaklaag
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Bakplaat met anti-aanbaklaag  
voor stokbrood
Ideaal voor:
- voor bakken van stokbroden (goed voor 4 stuks, 
290 gram elk)
- verbeteren van het gebruiksgemak (geperforeerd 
aluminium verbetert de warmteoverdracht voor 
sneller en egaler bakken)

Platte bakplaat met 
anti-aanbak coating
2 hoeken

Automatische waterverzachter

Extra Stong Detergent voor Ovens C20
Het pak met 2 x 5 liter flessen is ergonomisch, 
handzaam voor transport en opslag.

PNC 925005

Materiaal alu legering met anti-aanbaklaag

Eierbakplaat met anti-aanbak 
coating 
Ideaal voor:
- automatisch spiegeleieren bakken; kan 
ook gebruikt worden voor pannenkoeken, 
hamburgers, omelet, quiches en andere ronde 
voedingsproducten
- verbeteren van het gebruiksgemak (geen 
voorverwarmen meer nodig, aluminium verbetert 
de warmteoverdracht voor sneller en egaler 
bakken)

PNC 925006

Materiaal alu legering met anti-aanbaklaag

PNC 925007

Materiaal geperforeerd aluminium, 
siliconen coating

PNC 921305

Elektrische 
aansluiting 220/230V 1N 50/60 Hz

Stroom 0,04 kW

BxDxH 250x480x540 mm

PNC 0S2282

Waterfilter met cartridges en 
debietmeter

PNC 920002

Oven type 6 GN 1/1

Capaciteit filter 4675 Lt

BxDxH 149x149x553 mm

Waterbehandeling

Detergent
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MultiSlim compact oven 260635 260638 260655 260658

Rechtsdraaiende deur ● ●

Linksdraaiende deur ● ●

Buitenmaten (BxDxH) 520x803x770 mm

Binnenmaten (BxDxH) 380x540x370 mm

Aantal GN capaciteit GN 1/1

Vochtigheidscontrole 11 settings

Aansluitvermogen 6.9 kW

Elektrische aansluiting
400 V/3 N/50-60 Hz
230 V/3 /50-60 Hz

230 V/1 N/50-60 Hz

Gewicht 72 Kg

Wateraanvoer 3/4’’

Waterafvoer 40 mm

Waterdruk 1.5 - 4.5 bar

Schoonmaaksysteem ● ●

Vraag info en vind een Electrolux 
Professional Partner via: 
www.professional.electrolux.nl  
www.professional.electrolux.be

Ons team 
staat voor u klaar
Uw tevredenheid is onze tevredenheid. Alles wat u nodig heeft, is altijd beschikbaar dankzij ons 
uitgebreide wereldwijde Customer Care netwerk, met meer dan 2,200 Authorized Electrolux 
Service Partners in meer dan 149 landen. 10,000 professionele monteurs en meer dan 170,000 
beheerde onderdelen

Zorg dat uw 
apparatuur 
in topvorm blijft
Verzeker u van gelijkmatige 
prestaties en van de efficiëntie van 
uw apparatuur door gebruik te 
maken van ons uitgebreide gamma 
accessoires, verbruiksproducten en 
originele onderdelen. 
De perfecte combinatie voor uw 
zaak

Onderhouds-
contracten,  
gemoedsrust 
Electrolux apparatuur is gebouwd 
om lang mee te gaan. We willen 
het dagdagelijkse werk van onze 
klanten zo gemakkelijk mogelijk 
maken. En dus ondersteunen 
we u met oplossingen die u 
garanderen dat uw apparatuur 
zo efficiënt en winstgevend blijft 
als op de dag van installatie. 
Een correct onderhoud in 

overeenstemming met de Electrolux 
Handleidingen en aanbevelingen is 
essentieel om onverwachte defecten 
te vermijden. 
Electrolux Customer Care biedt u een 
aantal op maat gemaakte service 
pakketten. 
Voor meer info, neem contact op met 
uw Electrolux Authorized Service 
Partner
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Excellence
met bijzondere aandacht voor het milieu
 Alle Electrolux Professional-fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd

  Alle Electrolux Professional-oplossingen zijn ontworpen om het minimum te verbruiken op het 
gebied van water, energie en detergent en met lage emissies in het milieu

  De afgelopen jaren zijn meer dan 70% van Electrolux Professional-oplossingen vernieuwd en 
ontworpen met oog voor de behoeften van de klant en met bijzondere aandacht voor het milieu.

  Alle Electrolux Professional-oplossingen voldoen aan ROHS en REACH  
en zijn voor meer dan 95% recycleerbaar.

 Alle Electrolux Professional-oplossingen zijn  
   100% getest op kwaliteit en alle functies worden 
   individueel gecontroleerd door 
   deskundige technici. H
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Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

Follow us on
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