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Současná nabídka do konce března 2017

Heavy Duty

Benefit line

2



Energetické štítky

• Energetický štítek je nyní povinný!

• … v místech prodeje, všechny chladicí skříně a 
stoly pro profesionální použití a určených pro 
skladování potravin musí být označeny 
energetickým štítkem od výrobce
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Poskytuje přesné informace o energetické spotřebě
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• Poskytuje přesná data o skutečné roční spotřebě 
energie

• Na základě standardní testovací metodiky, která 
simuluje skutečné využití chladícího zařízení v 
reálném provozu



… a skutečné schopnosti zařízení správně skladovat 
potraviny
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… definuje skutečnou využitelnou skladovací kapacitu
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V kostce

02/10/2017

Spotřeba energie
Reálně využitelná 

skladovací kapacita

Schopnost zařízení správně 
skladovat potraviny při různých 

okolních podmínkách



ecostoreHP stoly
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Spotřeba energie

02/10/2017



Snížené faktury za elektřinu díky nejvyšší třídě
v energetické účinnosti

• Nejvyšší třída v energetické účinnosti

• Celá nabídka chlazených stolů je ve Třídě A a B 
(verze se zásuvkami)

• Mrazicí stoly jsou mezi Třídou C a Třídou D (verze 
s dveřmi)

10/2/2017 11



Co to znamená … ?

3 dvéřové chlazený stůl 
spotřebuje 560 kWh/rok

9 euro měsíčně účet za energie
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Což je ekvivalent 60 Watt 
žárovky



Až 80% úspora na fakturách za elektřinu

10/2/2017 DATA PRO 310 LITROVÝ STŮL A NÁKLADY ZA ENERGIE O,21 EUR/KWH 13

Náklady za energie pro 3-dvéřový stůl (EUR)

Spotřeba energie dle tříd pro 3-dvéřový stůl (kWh/rok)

460 
euro

Mrazicí stůl

Mrazicí stůl

Chlazený stůl

Chlazený stůl

*potenciální úspory energií podle předpisů EU získané porovnáním chlazených a mrazicích stolů třídy 
G s odpovídajícím výrobkem ve třídě A (při průměrné ceně za energie v EU 0,21 EUR/kWh a čistém 

objemu 310 l)

480 
euro



Vylepšená izolace komory pro zachování 
rovnoměrné teploty uvnitř chlazeného stolu
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Izolace stěn Xtra izolační “3 komorovér” těsnění

90 mm izolované stěny a zlepšená konstrukce těsnění minimalizují úniky energie

Široké balónové těsnění 
se třemi izolačními 
komorami snižuje 
energetické úniky

Těsnění je plně 
integrováno do dveří 

pro zlepšení 
termoizolačních

vlastností
90 mm silná 

izolace stěn kolem 
dokola



Použití Hydrocarbonů jak v chladicím médiu tak i v 
pěnové izolaci zvyšuje účinnost skříně
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   Vliv na 
ozónovou díru 

Vliv na 
skleníkový efekt 

Izolační 
účinnost 

Stálost v 
atmosféře 

   index index index roky 

 CFC R11 100 4000 100 60 
       
 HCFC R22 23 1700 90 15 
       
 HFC R134a/R404a 0 1430/3780 90 16 
       
 

HC 
Cyclopentane 0 3 100 1 

      
 R290 0 3 - 1 
       

 

Při využití jako chladicí médium zvyšuje účinnost zařízení a snižuje poškození
mechanických částí.

Používá se v procesu vypěnění skříně, zvyšuje izolaci a udrží pěnové izolační
vlastnosti déle než tradiční plyny (po 42 dnech se stává tradiční izolační pěna o 18% 
méně účinnou)

Cyclo pentane 

Hydrocarbon 
(R290)

Množství izolačního plynu je 6 až 10 krát vyšší než chladicího plynu. Opravdu 
„zelené“ výrobky MUSÍ používat v obou případech hydrocarbon.



Hladké a optimalizované proudění vzduchu zvyšuje
rovnoměrnost teploty a snižuje spotřebu energie
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• Optiflow zaručuje optimální 
rovnoměrnou teplotu

• Horní vzduchové kolektory 
rozvádí rovnoměrně studený 
vzduch po celé komoře



„Smart“ chytré odtávání minimalizuje četnost 
odtávacích cyklů a jejich délku
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• Minimazuje počet odtávání s ohledem na skutečné 
využití stolu.

• Upravuje délku odtávání pouze na nezbytně nutnou 
dobu nutnou k roztátí vytvořeného ledu.

• Způsob odmrazování se mění v závislosti na
nastavené provozní teplotě:  

• elektricky při teplotě pod +2°C, 
zatímco
• odmrazování prouděním vzduchu při teplotách

nad +2°C, čímž dochází k úsporám energie.



Skladovací výkon

02/10/2017



Snížení potravinového odpadu díky dokonalému
skladování a to i za náročných podmínek použití a 
okolním zátěžovém prostředí

10/2/2017 * MRAZICÍ STOLY SE ZÁSUVKAMI JSOU VE TŘÍDĚ 4 19

• EcostoreHP chlazené  a mrazicí stoly jsou certifikován         

v klimatické třídě Třídě 5 – Zátěžový provoz*

• Řada EcostoreHP Premium byla navržena pro uchovávání 
potravin při požadované teplotě i během častého otevírání 
dveří a v náročných okolních podmínkách zátěžových 
provozů, tj. pro provoz při okolní teplotě 40°C a 40% 
vlhkosti



Optiflow zaručuje přesnou kontrolu teploty nad každým
místem komory stolu

• Vzduchový kolektor umístěný podél 
stropu komory zaručuje rychlé dosažení 
požadované teploty v jakémkoliv rohu 
komory

• Do každé oddělení se dostává studený 
vzduch ve stejném množství a stejně 
rychle

• Teplota v komoře zůstává stejná, čímž 
garantuje správné skladování potravin
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… a pomocí elektronického ovládacího panelu lze nastavit 
správnou úroveň vlhkosti a vytvořit nejlepší skladovací 
podmínky
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Ovládání vlhkosti

• Tři přednastavené úrovně vlhkosti 
umožňují vytvořit nejlepší skladovací 
podmínky uvnitř chlazeného stolu



Různé Třídy, různé výkony

02/10/2017

Nevyhazujte 

zbytečně peníze
Vyhazování potravin lze výrazně omezit, 
pokud je skladovací teplota stálá

Omezte plýtvání 
potravinami s Optiflow a 
nejvyšší klimatickou třídou 5 
s optimálními skladovacími 
podmínkami

Štítek ukazuje schopnost zařízení 
správně skladovat potraviny v 
různých provozních (okolních) 
podmínkách.
Údaje na štítku:
 5: „heavy duty“ pro provoz při 

okolní teplotě 40°C a 40% 
vlhkosti

 4: „normal duty“ pro provoz při 
okolní teplotě 30°C a 55% 
vlhkosti

 3: „light duty“ pro provoz při 
okolní teplotě 25°C a 60% 
vlhkosti



Různé Třídy, různé výkony
vyberte si správné zařízení pro vaši kuchyni ! 

Co se stane s vašimi potravinami v zátěžové kuchyni (40°C) po 8 dnech? 

Potraviny skladované v chladicím 
stole s klimatickou třídou 4 (30°C)

Potraviny skladované v chladicím 
stole s klimatickou třídou 5
(40°C): perfektně uchované!

Den 1. Den 8.

Vyberte si správné zařízení pro vaši kuchyni ! 



Garantovaný výkon jenom s předním odvětráním

• EcostoreHP stoly potřeb ují pouze 
přední odvětrání jednotky a přesto 
garantují výkon v klimatické TŘÍDĚ 5

• Nevyžaduje žádné další odvětrací 
otvory na bocích či vzadu (a zespodu 
při instalaci na sokl)
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Skutečně využitelný skladovací prostor

02/10/2017



Nejlepší ve své třídě v netto využitelné kapacitě
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• Optimalizované proudění vzduchu 
umožňuje započítat do celkové 
využitelné kapacity celkový prostor 
(dokonce i za sloupky)

• Zvýšená výška těla stolu (V=700 mm)

150 mm

650 mm

50 mm

Stávající HD řada



Nejlepší ve své třídě v netto využitelné kapacitě

28

Průměrný netto objem na trhu je 260 litrů
Electrolux netto objem: 310 litrů

+50l extra capacita ve srovnání s průměrem na trhu

Každých 5 stolů poskytne extra +250l ve srovnání s průměrem na trhu. 
Je to stejné, jako mít další lednici zadarmo!

+50 litrů = +97                       500g kostek másla navíc
na stejném půdorysu

+50 litrů = 50                       1 litrových lahví mléka
na stejném půdorysu



Méně času na čištění
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Odnímatelné 
tříkomorové balonové 

těsnění

Zaoblené vnitřní rohy a 
snadno vyjímatelné vnitřní 

vedení roštových polic

Drátěný rámová konstrukce 
Clean-free kondenzátoru 

omezuje usazování prachu a 
mastnoty



Snadná údržba

• Plně vyjímatelná chladicí jednotka pro 
snadnou údržbu/opravy

• Všechny komponenty snadno 
přístupné zepředu
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Modularita
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Flexibilita je jedním z pilířů nových ecostoreHP stolů
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– Chladicí jednotka vpravo i vlevo
– Libovolná kombinace mezi dveřmi a 

zásuvkami
– Nohy, kolečka a instalace na sokl
– Různé verze horní desky
– Zámek dveří



Integrace mezi nerezovým 
programem a chlazenými stoly
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Novou řadu STANDARD nerezových stolů lze zcela 
integrovat s EcostoreHP stoly
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• Zlepšena robustnost, kvalita a snadná 
instalace

• Nová řada Standard nerezového 
programu nabíhá do výroby společně s 
novými chlazenými stoly

• Esteticka a rozměry byly sladěny s cílem
nabídnout plně integrované řešení



Novou řadu STANDARD nerezových stolů lze zcela 
integrovat s EcostoreHP stoly
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Novou řadu STANDARD nerezových stolů lze 
zcela integrovat s EcostoreHP stoly
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Rychlý přehled

02/10/2017

Nejvyšší třída v 
energetické účinnosti

+50 l reálně 
využitelného prostoru

Klimatická třída 5

Plně integrované řešení

Flexibilita



Porovnání rozměrů „staré HD řady“ a 
nových EcostoreHP stolů

02/10/2017

Rozměry DxHxV
Std /  Rem Std /  Rem

2 dvéřové 1274 / 1274 X 700 X 850 mm +71/-67 mm 1345 / 1207 X 700 X 900 mm

3 dvéřové 1759 / 1759 X 700 X 850 mm +40/-98 mm 1799 / 1661 X 700 X 900 mm

4 dvéřové 2244 / 2244X 700 X 850 mm +5 /-129 mm 2249 / 2115 X 700 X 900 mm



Zahájení výroby – ukončení výroby staré HD řady

02/10/2017

• Lze objednlávat od počátku dubna 2017

• Zahájení výroby: v polovině dubna 2017
– Modely pro oddělenou jednotku: 2.Q 2017

• Příjem objednávek ukončen ke konci března 2017

• Lze na vyžádání dodávat ještě do konce 2017
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