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SkyLine  
Rengjøring
Electrolux       
kombidampere 
og blåsekjølere 
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Electrolux rengjørings- og avkalkningsmiddel 
er utviklet spesielt for SkyLine kombidampere. 

Regelmessig bruk av Electrolux 
rengjøringsmiddel garanterer hygienisk renhet 
av utstyret, noe som igjen sikrer produktytelse 
og som er i overensstemmelse med våre 
garantivilkår.

C25 Skyll& 
Avkalkning

2-i-1 løsning for best 
resultat i skylling 
og fjerning av 
kalkforekomst

C22 Rengjørings-
tablett

Tablettløsning som 
sikrer nøye og  
hygienisk rengjøring, 
selv ved fett/olje og 
innbrente rester.

C24 Enzymatisk
Pulver

Unikt 96 % biologisk 
nedbrytbart, enzymatisk 
rengjøringsmiddel som er 
miljøvennlig, ph-nøytral, 
ikke-etsende, giftfri og gir 
en målrettet rengjøring.

Vi tar vare på din  
investering!

Skann hvis du vil se 
SkyClean-videoen



Bruksskjema

Type skitt
Antall tabletter Antall tabletter-

Skyll&Avkalkning 
2-i-1

Matlagningsmetode

Soft 1 1 Dampkoking, ovnsbaking

Medium 2 1 Ovnssteking av kjøtt og fisk

Strong 3 1 Grilling av kjøtt og fisk

Extra Strong 4 1 Fettrikt kjøtt og fisk

Du bestemmer selv
type vaskemiddel du 
ønsker  - tabletter,  
flytende eller enzymatisk
Nøkkelen er fleksibiliteten 
Perfekt rengjøringsresultat. Nye SkyLine
kombidampere gir unik fleksibilitet med
3 ulike alternativ av kjemi: tabletter for mer
intensiv rengjøring, flytende for større
fleksibilitet, eller enzymatisk for kraftig å 
minske den negative påvirkningen på kloden.
De nye rengjøringsmidlene er utviklet for å 
møte de strengeste krav fra våre kunder. 

Enzymatisk rengjøringsmiddel*. Ideell til kjøkken med lavt smussnivå. 

C24 Enzymatisk 
pulver

PNC Beskrivelse

Rengjøring  
& Skylle-
middel

0S2393 C24 Enzymatisk pulver; 
100 poser/bøtte

Fast rengjøringsmiddel (type tabletter). Ideell til alle typer matlagning.

Ulike typer av rengjøring

Rengjørings-
tabletter

C25 Skylle& 
Avkalkning

PNC Beskrivelse

Rengjøring 0S2395 C22 Rengjøringstabletter,  
100 poser/bøtte

Skylle- 
middel & 
Avkalkning

0S2394 C25 Skyll- & Avkalkning-
tabletter;  
50 tabletter/bøtte

Lenger levetid 
og  topp ytelse for 
kombidamperne med 
Electrolux fosfatfrie 
rengjøringsmiddel.

C22
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Følg oss 
gjerne på 
våre sosiale 
plattformer:

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Excellence
med miljøet i fokus

 Alle Electrolux Pofessional sine fabrikker er ISO 14001-sertifiserte
  Alle Electrolux Professional sine  løsninger er designet for lavt forbruk av vann, energi, kjemi 
og skadlige utslipp

 Under de siste årene har over 70 % av produktfunksjoner blitt oppdatert
   med kunders miljøbehov i tankene
  Electrolux Professional sin teknikk følger ROHS- og REACH-direktivene og er over 95 % 
resirkuleringsbare

  Produktene er 100 % kvalitetstestet av eksperter

Vi ønsker å bli oppfattet som.  

professional.electrolux.no

fb/electroluxprofessionalnorway

ig/electroluxprono

storkjokkensenteret.no


