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İçiniz
rahat olsun 

Electrolux Profesyonel
Bulaşık makineleri

green&clean Konveyörlü Tip 
Bulaşık Makineleri 
İşletmenizin vazgeçilmezi



İşim için ideal konveyörlü tip bulaşık 
makinesinin verimli, ekonomik, hızlı 
ve bakımının kolay olması gerekir. 
Çok sayıda bulaşık ile uğraştığımız için, 
bulaşıkların her gün ve gün boyunca 
tertemiz ve hijyenik olması bizim için 
hayati derecede önem taşıyor.
En önemli konu güvenilirlik. Arızalar ve 
arıza süresi ile karmaşık günlük bakım, 
gerçekten can sıkıcı ve masraflı oluyor. 
Bulaşık makinesini kullanması ne kadar 
kolay ise, bizim için o kadar iyi ve rahat 
demektir.

Sizi dinliyoruz...
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İşletme maliyetlerinin azalmasını, bulaşıkların tertemiz ve hijyenik olmasını, kullanımın ve
bakımın gerçekten kolay olmasını istiyor musunuz? 
Karşınızda yeni green&clean konveyörlü tip bulaşık makineleri...

0,4 litre/sepet

Hijyen

Güvenli
Garantili
sanitizasyon

Kolay
Kullanım ve
bakım

Temiz
Mükemmel
yıkama sonuçları

Çevreci 
Sektördeki en düşük
işletme maliyetleri

...Sizi dinliyoruz

3



İşletmenizin 
vazgeçilmezi
Bulaşığı defalarca makineye yükleyip boşalttıktan sonra bile sektördeki en düşük işletme 
maliyeti ile çalıştığını ve mükemmel sonuçlar verdiğini ispatlayan Electrolux’ün yeni green&clean 
konveyörlü tip bulaşık makinesi sürdürülebilirlik ve güvenilirlik açısından da sınıfının birincisi olup 
işletmenizin vazgeçilmezi haline gelecektir.

Kullanımı kolay
green&clean’in dokunmatik 
arayüzü sizin dilinizde konuşur. 
Farklı kullanıcılar. Farklı bilgiler. 
Anlaşılması kolay teknik bilgiler 
ve yönlendirmeli arıza giderme 
sayesinde hızlı onarım imkanı.

Esnek Çözümler
Sizin için ideal konveyörlü tip bulaşık 
makinesi tasarlamak daha kolay 
olmamıştı; ihtiyaçlarınızın değişmesi 
durumunda green&clean’in yenilikçi 
modüler sistemi sayesinde, istediğiniz 
zaman makinenizi yerinden oynatmadan 
özel seçenekler ekleyebilir, güncellemeler 
yapabilirsiniz. Bayinizden sizin için ideal 
olan çözümü tasarlamasını isteyin.

İstikrarlı performans
Elle kireç çözme işlemine veda 
edin ve otomatik ZERO LIME 
kireç çözme özelliği ile her 
zaman aynı performansı alarak 
maksimum verimlilik sağlayın.

Kolay

Çevreci

Sektördeki en düşük
işletme maliyetleri
Yılda 3.240 €* tasarruf edin. Her 
sepet için sadece bir bardak su 
kullanan green&clean’in yenilikçi 
durulama modülü daha az su, daha 
az elektrik, daha az deterjan ve daha 
az parlatıcı tüketir.
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İşletmenizin 
vazgeçilmezi

performans

Mükemmel yıkama sonuçları
Çok daha uzun süre suyu temiz tutan
ileri CLEAR BLUE filtreleme sistemi 
sayesinde her yıkamada tertemiz 
tabaklar.

Davlumbaz Gerektirmez
green&clean’in HAVALANDIRMA 
GEREKTİRMEYEN teknolojisi ile 
havalandırmaya para harcamadan, 
buharsız bir ortam.

Garantili sanitizasyon
Sabit 85°C durulama sıcaklığı 
garantileyen WASH•SAFE 
CONTROL ile  mükemmel 
hijyenik sonuçlar.

Temiz

Güvenli
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Çevreci
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Sektördeki en düşük 
işletme maliyetlerleri

Bir bardak su
Her sepet için sadece 0,4 litre su 
kullanarak deterjanı tamamen 
arındırın ve bulaşıkları tertemiz 
yapın. green&clean’in yenilikçi 
çoklu durulamalı modülü, 
temiz şebeke suyunu sadece 
son durulamada kullanır. 6 
durulama kollu sisteme sahip 
çift depo sayesinde bu su iki kez  
filtrelenir ve geri dönüştürülür.

BİR SEPETİ SADECE 
BİR BARDAK SU İLE 
YIKAYIN
Günde iki kez en yoğun saatte 
500 öğün bulaşığı yıkayarak  

3.240 €* tasarruf edin.

Videoyu izlemek 
için bu alanı 

Taratın

* Maliyetlerdeki düşüş IMQ, INTERTEK, ENERGY STAR akrediteli Electrolux Profesyonel Laboratuarları tarafından
 hesaplanmıştır. Karşılaştırma green&clean Konveyörlü Tip Bulaşık Makinesi ile eşdeğer özelliklere sahip diğer bir 
 makine arasında saatte 300 litre su kullanılarak, 10°C giriş durulama suyu ile 360 günlük bir süreçte günde iki kez 
 en yoğun saatte 500 öğün yemek servisi yapan bir personel yemekhanesinde gerçekleştirilmiştir.
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Tek buharsız
konfor bölgesi
Sizin için ve çevre için daha iyisi. Bulaşık yıkadığınız alanı buhardan arındırın. green&clean 
HAVALANDIRMA GEREKTİRMEDEN sonuç almanızı sağlamak üzere hava konveyörleri ile 
birleştirilmiş CO2 ısı pompalı, pazardaki tek konveyörlü tip bulaşık makinesidir.

HAVALANDIRMA 
GEREKTİRMEYEN
özelliği ile daha 
fazla tasarruf ve 
konfor sağlayın.

Buharsız tasarruf
Daha sağlıklı bulaşık yıkama 
alanı için havalandırmaya ve 
soğutucuya ek bir masrafa 
gerek yok. HAVALANDIRMA 
GEREKTİRMEYEN CO2  
ısı pompalı green&clean 
konveyörlü tip bulaşık makinesi 
buharı tamamen emer. UNI 
ISO EN 7730 normuna, VDI 
2052 standardına ve DW/172 
UK düzenlemesine göre, 
doğrudan tahliye gerekli 
değildir.

- CO2
CO2 emisyonlarını önemli
ölçüde azaltır.
Yılda 16.415 kWs tasarruf 
etmek, bir yılda bir 
arabayı sıfır emisyon ile 
44.495 Km sürmek ile 
eşdeğerdir.*

Yiyecek-içecek uygulamalarına 
yönelik CO2 kullanan ilk ısı pompası, 
başka zararlı gazların kullanılmadığı 
anlamına gelir:

  Sera etkisi veya ozon tabakasının 
incelmesi söz konusu değildir. 
CO2’nin havaya yayılmasında 
herhangi bir sakınca yoktur ve zehirli 
veya yanıcı değildir.
  CO2 , patenti alınamayan bir gaz 
olduğundan maliyet konusunda 
hiçbir sürprizle karşılaşmazsınız. 
  Doğal sıcak musluk suyunun 30°C’ye

 kadar su giriş sıcaklığında çalıştığı 
 ülkeler için idealdir. 

  Sıcak ortam havasını tahliye ederek 
ve soğutarak sağladığı daha soğuk 
bir yıkama alanı sayesinde verimliliği 
arttırır.

Videoyu izlemek 
için bu alanı 

Taratın

* EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) tarafından hesaplanmıştır.

NV
NATURALLY 
VENTLESS
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Çevreyi düşünür, 
cebinizi düşünür

Daha az su

=

=
Daha az enerji 

tüketimi

Bir sepet dolusu kirli bulaşığı yeni green&clean konveyörlü tip bulaşık makinesi ile 
temizlemek ve hijyeni sağlamak için tüm gereken: Bir bardak sudur... 
Üstün performansın yanı sıra su, enerji ve kimyasal tasarrufu da sağlar.

Her sepet için sadece 0,4 litre su kullanarak 
garantili yıkama performansı elde eder ve 
yılda 800 € tasarruf edebilirsiniz.

%63 
daha az su kullanımı

* Lütfen 6. sayfayı inceleyin.

TASARRUF*
3.240 €/yıl

=
Daha az deterjan

ve parlatıcı
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Çevreyi düşünür, cebinizi düşünür. 
Deterjan ve parlatıcıdan yılda 855 € 
tasarruf etmenizi sağlar.

%34
daha az  enerji 
kullanımı

%62 daha az
deterjan
ve parlatıcı

Çevrimiçi İhtiyaç Belirleme 
programı ile ne kadar 
tasarruf edeceğinizi 
öğrenmek için bu alanı 

Taratın

Enerjiden yılda 1585 € tasarruf edin ve 
elle kireç çözme işlemine veda edin. Kireç 
birikimi olmaması ısıtma elemanlarının 
maksimum verimde çalışmaya devam 
etmesi anlamına gelir; bu da  ZERO LIME 
kireç çözme özelliği sayesinde olur.

ZL
ZERO LIME

Device 

ZERO LIME
Kireç Çözme Cihazı
hakkındaki videoyu
izlemek için bu alanı 

Taratın

Daha fazla tasarruf,
%50 daha az enerji
HAVALANDIRMA GEREKTİRMEYEN 
ısı pompası sayesinde yılda 2.300 € 
değerinde enerji tasarrufu sağlayın.



Pırıl pırıl yıkama 
performansı
Tertemiz sofra takımları, mutfak eşyaları, tepsiler ve gastronorm küvetler.
green&clean’in CLEAR BLUE Filtreleme Sistemi, sudaki yiyecek artıklarını temizler.

Olağanüstü yıkama
performansı
Tertemiz bulaşıklar... Suyu 
değiştirmek için zaman 
kaybetmeye son. CLEAR 
BLUE Filtreleme Sistemi, 
yıkama suyundaki tüm yemek 
kalıntılarını temizler;  böylece 
hem deterjandan tasarruf eder, 
hem de olağanüstü sonuçlar 
elde edersiniz. Eğimli hazne 
filtresi sayesinde yiyecek artıkları 
toplanır, çok aşamalı bir filtreleme 
sisteminden geçer ve dışarı atılır. %95

oranında filtrelenmiş 
yiyecek artığı; olağanüstü 
temiz sonuçlar,  daha az 
bakım ve daha kısa arıza 
süresi anlamına gelir.

Optimize edilmiş Ardaşık Etki 
ile daha fazla tasarruf ve 
performans

Su ve enerji tüketimini en aza indirin ve suyun 
değiştirilmesi için ayrılan zamanı ortadan 
kaldırarak daha da temiz bulaşıklar elde 
edin. Tepsiler ve küvetler gibi büyük parçalar 
bile, Optimize edilmiş Ardaşık Etki teknolojisi 
sayesinde makineden tertemiz çıkar; bu 
teknoloji dahili sensörler yardımıyla tam 
olarak gereken miktarda suyu otomatik 
olarak üçlü durulama haznesinden yıkama 
haznesine küçük bir baypas hortumu 
aracılığı ile gönderir.

CB
CLEAR BLUE

Filtering System
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Güvenlik konusunda  
içiniz rahat olsun
Endişeye gerek yok; hijyen her zaman kontrol altında. WASH•SAFE CONTROL: sabit 
durulama sıcaklığı ve şebekeden bağımsız su basıncı sayesinde garantili durulama kalitesi.

NSF ve DIN 10510 uyumlu
Yeni green&clean konveyörlü tip bulaşık 
makineleri şu standartlar ile uyumludur:

   Kuzey Amerika NSF/ANSI 3 
 standardı, bulaşık hijyeni ile ilgili 

   Alman DIN 10510: 
 çok kazanlı bulaşık makinelerinin
 hijyen şartları ile ilgili

Sınıfında en 
iyi güvenlik

Mükemmel hijyen 
(sanitizasyon)
Hijyen ve durulama kalitesi 
green&clean’in WASH•SAFE 
CONTROL sistemi ile güvence 
altındadır. Standart hava 
boşluğu ve 3 durulama pompası 
bulunan hidrolik bir sistem 
sayesinde 85°C’lik durulama 
sıcaklığını sabit tutar.

85°C
sabit durulama
sıcaklığı, 
maksimum hijyen
anlamına gelir

WS
WASH•SAFE
CONTROL

NFS/DIN 10510
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Basit 
dokunuş
green&clean’in dokunmatik arayüzü sizin dilinizde konuşur.

30 dil seçeneği
ve yeni  basit
dokunmatik panel

Electrolux 
Yetkili
Servis Ortakları
2. seviye şifre ile; teknik bilgiler 
sayesinde daha hızlı arıza 
giderme ve korumalı erişim.

Kullanıcı
Basit animasyonlar ve kısa 
metinler hatasız kullanım 
imkanı sağlar.

İç
bakım
personeli
1. seviye şifre ile; erişimi kolay, 
anlaması kolay teknik bilgiler ve
korumalı erişim.

green&clean’in kullanımı artık çok daha kolay. Basit grafikler, kullanıcıyı 
hızlı ve kolay adımlar arasında yönlendirerek farklı seçeneklere 
ulaşmasına yardımcı olur. Farklı kullanıcılar, farklı bilgiler…
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Güvenilirlikte sınıfında bir lider. green&clean konveyörlü tip bulaşık makineleri
pazardaki klasik makinelerden çok daha güvenilirdir.

İşte kanıtımız:
fark, ayrıntılarda gizlidir

b. Zorlama testini geçmiştir. 
 Klasik konveyörlü tip 
 bulaşık makinelerine kıyasla 
 7 kez daha  uzun kullanım 
 süresi. Electrolux Araştırma & 
 Geliştirme Laboratuvarında 
 test edilmiş ve Intertek 
 tarafından sertifikalandırılmıştır.

Güvenilirlik
ciddi bir konudur

d. Dış alt panel düz ve 
 tamamen sızdırmaz 
 olduğundan, zemin 
 temizleyicilerinin hasar 
 verme ihtimali yoktur. 

f.  IP25 derecesi fare gibi küçük 
 hayvanlar tarafından zarar 
 göremeyeceği ve herhangi bir 
 yönden gelen su jetlerinden 
 korunduğu anlamına gelir. 
 Suya ve neme dayanıklı 
 soketler ile aşırı gerilim korumalı, 
 çift taraflı, çift katman kaplamalı 
 elektronik panolar.

e. Elektrikli parçalara özel 
 ayrı kabin sayesinde, ısıdan 
 ve nemden koruma imkanı.

a. Güvenilirlik test edilmiştir. 
 Gücün ve bağlantının 
 güvenilir olması için 10 
 otomotiv final testi panosu 
 kullandık.

TESTED
by the Electrolux 
Research&
Development Lab

c. Sıkı bir şekilde bağlanmış 
 ısıtma elemanları sayesinde, 
 yangın tehlikesi veya 
 bağlantıların gevşeme riski 
 yoktur.
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Onarımların hızlı yapılabilmesi için  
yönlendirmeli arıza giderme
Arıza giderme işlemi makine tarafından yönlendirilir ve servis ile ilgili bir 
müdahale ancak çok gerekli olduğunda talep edilir.

b.  Zahmetsiz bakım ve onarım. 
Makineyi hareket ettirmeye 
hiç gerek yoktur. 
 
Tüm parçalara önden kolayca 
erişilmesi sayesinde, kontroller 
ve onarım işlemleri daha hızlı 
yapılır.

Soğuk suyu açın bildirimi. 

Hazne filtresini temizleyin bildirimi. 

Taşma borusunu takın bildirimi.

a.  Arıza süresini azaltın 
 
300 basit, hassas bildirim 
ilgili sorunların ve parçaların 
belirlenmesine yardımcı olur. 
 
23 takibi kolay arıza 
giderme işlemi kullanıcıyı, 
bakım personelini veya 
Electrolux Yetkili Servis 
Teknisyeni'ni doğrudan 
dokunmatik ekran 
arayüzünden hızlı arıza 
teşhisine ve hızlı çözüm bulma 
işlemine yönlendirir. Örneğin 
su akışıy ile ilgili bir sorun var 
ise, kullanıcı temel kontrollere 
yönlendirilir (su musluğu açık, 
taşma borusu yerinde). Yetkili 
Servisin müdahalesi sadece 
çok gerekli durumlarda 
önerilir.

Otomatik yedekleme modu 
sayesinde arıza kaynaklı 
vakit kaybına son

Bir sorun olduğunda dahi bulaşıklarınızı yıkamaya devam edin. 
Yetkili Servis’i beklerken makineyi durdurmaya veya 
elde yıkamaya son.

green&clean konveyörlü tip bulaşık makineleri otomatik olarak
farklı bir çalışma moduna girerek, arızaları yok sayar ve 
çalışmaya devam eder.

Dahili sensörler sorunları hızlı bir şekilde belirler ve pompa 
akışını, su transferini veya hız seviyesini değiştirme gibi 
yedekleme modlarını devreye sokar.

Final Rinse
Duo

Add Wash
2nd Prewash
Prewash

Duo
Wash

1.  Bir uyarı mesajı verildiğinde, CONTINUE 
(DEVAM) butonuna basarak otomatik 
yedekleme modunu devreye sokun. 

2. green&clean konveyörlü tip bulaşık 
makineniz yedekleme moduna girerek 
yıkama işlemine izin verir ancak uyarı işareti 

  kullanıcıya servis kontrolü yaptırması 
gerektiğini hatırlatır.
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Bir bulaşık 
makinesinden 
çok daha fazlası... 
Takip eden sayfalardan 
daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz

isteğinize göre/özel üretim
green&clean konveyörlü tip bulaşık makineleri

elleçleme sistemi

özel aksesuarlar

su arıtma

Müşteri 
Hizmetleri

İstediğiniz zaman yapabileceğiniz 
kişiselleştirme ve yenileme işlemlerinden, 
aksesuarlara ve satış sonrası desteğe 
kadar green&clean size bir bulaşık 
makinesinden çok daha fazlasını verir.
Takip eden sayfalardan nasıl 
yararlanabileceğinizi keşfedin:
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Adım 1. 
İstediğiniz hale getirin
İstediğiniz zaman, hatta yerinden kıpırdatmadan farklı seçenekler ve özellikler ekleyin.

Öncelikle ihtiyaçlarınıza uygun doğru kombinasyonu seçin

2667 mm

2 saat içinde 200 - 500
tam yemek seti yıkar

150
sepet/saat

yıkama durulama

1778 mm

Gerekli Minimum Güç

17,3 kW 22,7 kW 

15,4 kW 20,8 kW 

20,4 kW

20,8 kW 26,2 kW 

25,8 kW 

ön yıkama modülü
sayesinde işçilik 
maliyetlerini azaltır

200
sepet/saat

ön-yıkama

ön-yıkama

2337 mm

geniş ön yıkama
modülü ile verimi
ve hızı arttırır

250
sepet/saat

2 saat içinde 400 - 1000 
tam yemek seti yıkar

300
sepet/saat

3226 mm

yıkama

yıkama

durulama

durulama

ön-yıkamaön-yıkama yıkama durulama

CO2 ısı pompası ile
HAVALANDIRMA 
GEREKTİRMEZ

ESD'li model
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İsteğinize göre 
özel üretim ile ilgili 
videoyu izlemek 
için bu alanı 

Taratın

green&clean konveyörlü 
tip bulaşık makinesi 
işiniz ile beraber büyür

Daha sonra doğru kurutma çözümünü seçin

Size uygun green&clean konveyörlü 
tip bulaşık makinesinin yaratılması 
hiç bu kadar kolay olmamıştı; 
ayrıca işiniz büyüyüp değiştikçe 
benzersiz modüler sistem sayesinde 
green&clean konveyörlü tip bulaşık 

makinesi size ayak uyduracak 
şekilde büyür. İşe standart yıkama 
ve kurutma modülleri ile başlayın ve 
istediğiniz zaman ister fabrikada, 
ister iş yerinizde makinenin 
özelliklerini arttırın veya değiştirin.

bulaşıkların ısısı sonucu oluşan 
doğal buhar dışında, ek bir 
kurutmaya ihtiyaç yoktur

Kurutucu 
yok 

Daha fazla yere
gerek yok

orta boy kapasite, 
düz sıra halinde yerleştirilen 
bulaşıklar için önerilir

Kurutucu

kurutma

kurutma

kurutma

559 mm

orta boy kapasite, öne veya 
arkaya çıkış yönü sayesinde 
yerden tasarruf edilmesi 
gereken bulaşıklar için önerilir

Köşe
Kurutucu 559 mm

orta boy kapasite, 
bardaklar için önerilirUzun

Kurutucu

889 mm

uzun kapasite, bardaklar,
paslanmaz çelik kaplar, 
plastik kutular ve 
tepsiler için uygundur

İki kurutucu
bir arada

Seçilen kombinasyona göre 
değişir. Çevrimiçi yapılandırıcı 
ile ideal kombinasyonunuzu 
oluşturmak için bu alanı 

Taratın
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Adım 2. Bulaşık makinenizin 
bulunduğu alanı 
düzene sokun

Çok sayıda farklı seçenek 
arasından isteğinize göre özel 
üretim seçenekleri için bu alanı
Taratın

3
Yükleme/
boşaltma
tezgahı 
seçenekleri

50
Ayrıştırma 
tezgahı seçenekleri

1,6m’ye kadar tüm
uzunluklarda mevcuttur.

6
Eğimli tezgah
Hem 90° hem de
180° mevcuttur.

28
Eksiksiz
konveyör
elemanları

Hem tepsiler hem de 
sepetler istenen düzende
birleştirilebilir. 

6 sepete kadar hem 
elle ayrıştırma hem de 
otomatik ayrıştırma
mevcuttur.

18
Ön yıkama
tezgahı seçenekleri

12
Tekerlekli konveyör
seçenekleri

1,6m’ye kadar tüm
uzunluklarda mevcuttur.

2,6m’ye kadar tüm
uzunluklarda mevcuttur.
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Adım 3. 
aksesuarlarınızı 
seçin

Adım 4.
Su arıtma 

Bulaşık makinenizin gereksinimlerini 
karşılamak üzere, özel aksesuar ve sarf
malzemelerimizden seçim yapmak için bu alanı 
Taratın

Daha fazla aksesuar için lütfen ilgili bölge sorumlunuz ile iletişime geçin.

15
Cam eşyalar için
sepetler

3
Çatal bıçak 
takımları ve 
mutfak eşyaları 
için sepetler

5
Tabak
sepetleri

4
Tepsi
sepetleri

Göz alıcı temizlikte bulaşıklar doğru deterjan, parlatıcı ve su kullanımı ile elde edilir.
Su arıtma sisteminizi seçin ve yerel tedarikçinizden uygun çözümü isteyin.
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Adım 5.
İhtiyacınız olan tüm destek
Sizin memnuniyetiniz bizim memnuniyetimizdir. 149’dan fazla ülkede 2.000’in üzerinde Yetkili 
Servis Ortağına sahip geniş Müşteri Hizmetleri ağı sayesinde ihtiyacınız olan her şey emrinizdedir. 
10.000 profesyonel teknisyen ve stokta yer alan 98.000’den fazla yedek parça dünyanın her 
yerine 24-48 saat içinde ulaşmak üzere hazırdır. Her zaman yanınızdayız, her zaman hazırız…

Electrolux Profesyonel
Müşteri Hizmetleri ile
içiniz rahat olsun

green&clean konveyörlü tip bulaşık 
makinesi Müşteri Hizmetleri Paketinin 
size sundukları:

   24 aylık Bakım Programı 
sayesinde, bulaşık makinenizden 
en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İstikrarlı, güvenilir
performans
Enerji verimliliği fark yaratır. Uzman 
periyodik bakım ve orijinal yedek parça 
imkanı sunan Electrolux Müşteri Hizmetleri 
ile her zaman yüksek performans ve gıda 
güvenliği güvence altındadır.

   36 aylık isteğe bağlı Performans 
Bakım Planı ile içiniz çok daha rahat. 

 Üç yıl daha destek ve orjinal parçalarda 
 indirim alın.

   Arıza süresinin kısalması hızlı 
ve isteğe göre uyarlanmış yanıt süresi 
sayesinde mümkündür.

   Müdahalelerden kaynaklanan 
gecikmelerden kaçınmak, hızlı 
orijinal parça teslimatı ile mümkündür .

green&clean'inize
gözümüz gibi
bakıyoruz

www.electrolux.com.tr/professional adresinden bilgi alabilir ve 
Electrolux Profesyonel İş Ortağımıza ulaşabilirsiniz.

Bulaşık makineleri'nin çözümünden 
Müşteri Hizmetleri’nin isteğe göre 
uyarlanmış desteğine kadar, kapsamlı 
green&clean paketini keşfedin

Kolay kimyasal
bağlantı
Kimyasal dispenserlerin hızlı, kolay 
ve hatasız dış bağlantıları. Panel 
açmaya ve delik delmeye gerek 
yoktur.



Ve nihai sonuç
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Electrolux green&clean 
işletmeniz için 
neler yapabilir?
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Oteller
Her gün, gün boyunca bulaşığı makineye yükleyip boşalttıktan sonra verimliliğe, 
güvenilirliğe ve göz alıcı sonuçlara mı ihtiyacınız var?
Kullanımı kolay, arızadan dolayı vakit kaybettirmeyen ve en düşük işletme maliyetleri ile  
çalışan bir makine mi istiyorsunuz?
green&clean sizi, müşterilerinizi ve personelinizi memnun edecek…

Sektördeki en düşük 
işletme maliyetleri

Yılda 3.240 €* tasarruf edin.
Her sepet için sadece 
bir bardak su kullanan 
green&clean’in yenilikçi 
durulama modülü daha az 
su, daha az elektrik, daha az 
deterjan ve parlatıcı tüketiyor. 

*Lütfen 6. sayfadaki açıklamayı 
inceleyin.

Mükemmel
yıkama sonuçları

Suyu daha uzun süre temiz 
tutan ileri CLEAR BLUE 
filtreleme sistemi sayesinde her 
yıkamada tertemiz tabaklar.

Basit arıza giderme 
işlemi ile her şey  
zahmetsizce halledilir
glean&green’in kullanımı artık 
çok daha  kolay. Farklı kullanıcılar, 
farklı bilgiler. İşletme bünyesindeki 
bakım personeli için 1. seviye şifre ile 
anlaşılması kolay teknik bilgiler ve 
korumalı erişim. Otomatik yedekleme 
modu sayesinde arızadan dolayı vakit 
kaybetmeye son; ayrıca yönlendirmeli 
arıza giderme sayesinde hızlı onarım 
imkanı.
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“1000 
sepet/gün
aralıksız 
13 saat çalışma”

Çevreci
ve kullanımı kolay

Güvenlik konusunda
içiniz rahat olsun

Enerjiden yılda 1585 € tasarruf edin 
ve elle kireç çözme işlemine
veda edin. Kireç birikimi olmaması, 
ısıtma elemanlarının maksimum 
verimde çalışmaya devam etmesi 
anlamına gelir; bunu sağlayan 
ZERO LIME kireç çözme cihazıdır.

Son derece hijyenik sonuçlar 
için WASH•SAFE CONTROL 
özelliği ile sabit 85°C durulama 
sıcaklığı garantisi.

Sektördeki en düşük
işletme maliyetleri
Yılda 3.240 €* tasarruf edin.
Her sepet için sadece 
bir bardak su kullanan 
green&clean’in yenilikçi 
durulama modülü daha az 
su, daha az elektrik, daha az 
deterjan ve parlatıcı tüketiyor.

Eğitim, Eğlence
& Spor

İşletme maliyetlerini olabildiğince düşürmek, bakım sürelerini azaltmak ve her bardağın, 
tabağın, tepsinin ve çatal bıçağın mükemmel şekilde hijyenik olarak yıkandığını bilerek 
içinizin rahat etmesini ister misiniz? Kullanımı kolay green&clean pazardaki en verimli ve 
güvenilir konveyörlü tip bulaşık makinesidir.

Leicester
Stadyumu

Klasik bir maç gününde yaklaşık
1800 adet bulaşık yıkıyoruz. 
Burada başlıca hedefimiz 
tüm müşterilerimizin maç 
öncesi doymasını sağlamak. 
green&clean konveyörlü tip 
bulaşık makinesi servis sırasında 
olağanüstü bir iş çıkardı ve 
bizi yıkama işlemi sonrasında 
bulaşıkları parlatma zahmetinden 
kurtararak inanılmaz zaman 
kazandırdı. Daha önemli şeylere 
yoğunlaşmak için vaktimiz kaldı. 
Bizim için sadece fişe tak & çalıştır.

Stadyum
Leicester 
Birleşik Krallık

Matt Whiteman, Sous Şef 
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İşletmeler, Ulaşım
& Sanayi

Sektördeki en düşük işletme maliyetleri ile çalışan, hijyen sertifikalı, sık bakım gerektirmeyen ve her 
gün, gün boyunca performansı garantili green&clean konveyörlü tip bulaşık makineleri çevre için de, 
cebiniz için de en ideali…

“3000
bulaşık/gün”

Sodexo

Tak ve çalıştır tarzında 
bir makine olduğundan 
fazla düşünmenize gerek 
kalmaz, içiniz rahat eder. 
Daha sessizdir ve buhar 
olmadığından özellikle yaz 
aylarında çalışma ortamı 
çok daha konforludur. Ayrıca 
kontrol paneli son derece 
kolay bir şekilde anlaşılır.

Personel Yemekhanesi
Pordenone 
İtalya

Sektördeki en düşük 
işletme maliyetleri

Güvenlik konusunda
içiniz rahat olsun

Yılda 3.240 €* tasarruf edin.
Her sepet için sadece 
bir bardak su kullanan 
green&clean’in yenilikçi 
durulama modülü daha az 
su, daha az elektrik, daha az 
deterjan ve parlatıcı tüketiyor.

*Lütfen 6. sayfadaki açıklamayı inceleyin.

Son derece hijyenik sonuçlar 
için, WASH•SAFE CONTROL
ile sabit 85°C durulama sıcaklığı 
garantisi.

Mükemmel
yıkama sonuçları
Suyu daha uzun süre temiz 
tutan ileri CLEAR BLUE 
filtreleme sistemi sayesinde, her 
yıkamada tertemiz tabaklar.

Maria Cristina Lot, 
Operatör
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Manuel green&clean
giyotin tip bulaşık makinesi

Otomatik green&clean
giyotin tip bulaşık makinesi (ESD’li)

green&clean konveyörlü tip bulaşık makinesi

green&clean
ailesi
Yeşil, temiz, güvenli ve kullanımı kolay green&clean bulaşık makinesi serisi.
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Mükemmellik
çevreyi unutmadan
 Tüm Electrolux fabrikaları ISO 14001 sertifikalıdır.

 Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjan tüketimi ve 
 çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenerek tasarlanır.

 Ürünlerimizin %70’den fazlası, müşterilerin ihtiyaçlarını ve çevresel 
 faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleriyle güncellenmiştir.

  Tüm Electrolux çözümleri ROHS ve REACH 
 uyumludur ve %95’in üzerinde geri dönüştürülebilir.

 Ürünlerimizin %100’ü kalite testinden geçirilir ve 
 cihazların tüm fonksiyonları uzman teknisyenler 
 tarafından tek tek kontrol edilir. Şi
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Electrolux Mükemmelliğini keşfetmek 
ve diğer fikirlerimizi incelemek için:
www.electrolux.com.tr/professional
www.electrolux.com/professional

electroluxprofesyonel


