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Electrolux Professional puhdistus- ja 
kalkinpoistokemikaalit on kehitetty 
erityisesti SkyLine-uuneille. Electrolux 
Professional -kemikaalien säännöllinen 
käyttö takaa laitteidesi hygieenisen 
puhtauden ja varmistaa tuotteen 
suorituskyvyn ja takuuehtojen 
noudattamisen.

C25 Huuhtelu &
Kalkinpoisto

C25 saa parhaan 
tuloksen huuhtelussa 
sekä kalkinpoistosta. 
Kalkki poistetaan 
myös boilerista.

C22Puhdistus
tabletti

C22 tabletti takaa 
optimaalisen 
puhdistuksen myös 
vaikeissa olosuhteissa

Me pidämme huolta 
laitteistamme

Skannaa ja katso 
SkyClean pesu
video



Käyttötaulukko

Lian tyyppi
Pesu Tablettien 
määrä per pesu

Huuhtelu tabletin
määrä pes pesu Valmistus tyypit

Soft 1 1 Höyrytys sekä paahto

Medium 2 1 Vähärasvaisia proteiineja ja kaloja

Strong 3 1 Grillattavat protiinit ja kalat

Extra Strong 4 1 Rasvaiset proteiinit ja kalat

Miksi kiinteä 
kemikaali?

Joustavuus on avainasemassa
Virheetön puhdistustulos. Uusi SkyLine 
PremiumS antaa sinulle ainutlaatuisen 
joustavuuden.
Kiinteä aine on suunniteltu intensiivisempää 
puhdistusta varten, Nämä uudet kemikaalit 
on kehitetty vastaaman tiukimpia 
asiakasparametreja.

Haluatko lisää infoa?

mirko.heidok@electroluxprofessional.com 

Puh: (+358) 50 347 5828

Hinnat voimassa toistaiseksi

Kiinteät pesuaineet. Paras ratkaisu kaikenlaiseen ruoanlaittoon ja 
vaativiin puhdistus kohteisiin.

C22 Puhdistus

C25 Huuhtelu  ja
Kalkinpoisto

Koodi Kuvaus Hinta

Puhdistus 0S2395 C22 Puhdistus tabletti; 
100 kpl ämpäri

€ 79,40

Huuhtelu
& Kalkinpoisto

0S2394 C25 Huuhtelu & Kalkinpoisto 
50kpl tablettia ämpäri

€ 58,80

SkyLine-uunien 
pidempi käyttöikä 
ja huipputeho vain 
fosfaatittomilla 
Electrolux 
Professional -
kemikaaleilla



Excellence is central to everything we do. 
By anticipating our customers’ needs, we strive for 
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, 
more profitable – and truly sustainable every day.
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Follow us on

www.electroluxprofessional.com

Excellence
with the environment in mind
 All our factories are ISO 14001-certified

  All our solutions are designed for low consumption 
of water, energy, detergents and harmful emissions

  In recent years over 70% of our product features have been 
updated with the environmental needs of our customers in mind

  Our technology is RoHS and REACH compliant 
and over 95% recyclable

 Our products are 100% quality tested by experts




