Zanussi
Promoties
2008

Kooklijn N700
Gasfornuis
temperatuur: 140 tot 300°C
op open onderstel
4 identieke gasbranders (5,5 kW),
traploos regelbaar
volledig uit rvs
poten in de hoogte regelbaar
eenvoudig qua onderhoud
met thermokoppel en waakvlam

CODE

178002

Afmetingen (LxPxH) mm 800x700x850

Promotie: € 1.259

Elektrische uitvoering ook beschikbaar

Fry Top: gas
vermogen: 14 kW
op open onderstel
piezo ontstekingsmechanisme,
gladde plaat
met opstaande spatboord
gelijke temperatuurverdeling
temperatuur: van 200 tot 400°C
poten in de hoogte regelbaar
volledig uit rvs
bakplaat uit staal

CODE

178054

Afmetingen (LxPxH) mm 800x700x850

Promotie: € 1.599

Elektrische uitvoering ook beschikbaar

Grillade: lavasteen
gas, topuitvoering
hoog rendement gasbranders:
14 kW
opvangbak voor vet
piezo ontstekingsmechanisme
volledig uit rvs
ergonomisch
voor alle bereidingen
thermokoppel

CODE

178094

Afmetingen (LxPxH) mm 400x700x250

Promotie: € 999

Elektrische uitvoering ook beschikbaar

Gasfriteuse:1x15 liter
volledig uit rvs
piezo ontstekingsmechanisme
hoog vermogen: 14 kW
temperatuur van 105 tot 185°C
veiligheidsthermostaat tegen
oververhitting
weerstanden buiten kuip verhogen
de productiviteit en de levensduur
van de olie
inclusief: 1 mand en deur voor
onderstel

CODE

178114

Afmetingen (LxPxH) mm 400x700x850

Promotie: € 1.649

Elektrische uitvoering ook beschikbaar

Kooklijn N900
Gasfornuis
op gasoven
4 gasbranders: 4x6 kW
handmatige ontsteking
thermostaat van 120 tot 280°C
poten in de hoogte regelbaar
met thermokoppel en waakvlam
waterbestendige bedieningsknoppen
inclusief 1x2/1 GN chromen rooster

CODE

200148

Afmetingen (LxPxH) mm 800x900x850

Promotie: € 2.499

Beschikbaar als elektrische –
en topuitvoering

Fry Top: gas
op gasoven: thermostaat van 120 tot CODE
200201
280°C (8 kW)
Afmetingen (LxPxH) mm 800x900x850
branders: thermostaat van 120 tot
280°C (6kW)
Promotie: € 2.999
poten in de hoogte regelbaar
piezo ontstekingsmechanisme
waterbestendige bedieningsknoppen
thermostatische temperatuurcontrole Beschikbaar als elektrische uitvoering
energiebesparend, eenvoudige
reiniging
inclusief: schraper en anti-spatboord

Gasfriteuse: 1x23 liter
volledig uit rvs
hoog vermogen: 20 kW
temperatuur van 120 tot 190°C
veiligheidsthermostaat tegen
oververhitting
inclusief: 1 mand en deur voor
onderstel
poten in de hoogte regelbaar
weerstanden buiten kuip verhogen
de productiviteit en de levensduur
van de olie

CODE

200340

Afmetingen (LxPxH) mm 400x900x850

Promotie: € 2.199

Beschikbaar als elektrische uitvoering

Simple Service: gas
op gasoven 3 GN 2/1
oventemperatuur: 120-280 °C
vermogen kookplaat: 10,5 kW
gietijzeren kookplaat: verschillende
warmtezones (max. 500°C centraal)
2 branders: 1x 6 kW, 1x 10 kW
piëzo ontsteking
waterbestendige bedieningsknoppen
poten in de hoogte regelbaar
volledig uit rvs

CODE

200232

Afmetingen (LxPxH) mm 1200x900x850

Promotie: € 2.999

Zanussi Vaatwassers
Glazen-tassenwasser
intensief gebruik: 3.3 kW
was -(55-65) en spoeltemperatuur
(80-90)
zuinige waterlozing
capaciteit: 30 manden per uur
laag energieverbruik
invoerhoogte borden: 290 mm
met ingebouwde waterverzachter
dubbelwandig

CODE
Afmetingen (LxPxH) mm

402020
435x470x600

230 V

Promotie: € 1.199

gratis: 2 manden voor glazen/
1 bestek-en schotelhouder

Frontlader LS 5
met filter en zeepverdeler
afwas -(55-65) en spoeltemperatuur
(80-90)
zuinige waterlozing, met
ledigingspomp
capaciteit: 540 borden per uur
duur wascyclus: 2 minuten
invoerhoogte borden: 330 mm
automatische reiniging
vermogen boiler: 2.8 kW

CODE
Afmetingen (LxPxH) mm

400102
600x600x820

230 V

Promotie: € 1.649

gratis: 1 beker-en 1 bordenmand,
4 bestekhouders

Frontlader LS 6
vermogen boiler: 6 kW
3 wascycli: 1.5 - 2 of 4 minuten
was -(55-65)en constante
spoeltemperatuur (84°C)
capaciteit: 720 borden per uur
automatische, desinfecterende
reiniging
dubbelwandig
invoerhoogte borden: 335 mm

CODE
Afmetingen (LxPxH) mm

502003
600x612x850

400 V

Promotie: € 2.099

gratis: 1 beker-en 1 bordenmand,
4 bestekhouders

Kapvaatwasser: LS10
enkelwandige kap, met
-naspoelpomp
was- (55-65)en spoeltemperatuur
(84°C)
capaciteit: 1000 borden per uur
invoerhoogte borden: 410 mm
atmosferische boiler (10.5 kW)
zelfreinigingscyclus
3 wascycli: 65-120 sec. of continu
volgens HACCP-regelgevingen

CODE
Afmetingen (LxPxH) mm

504142
735x815x1507

400 V

Promotie: € 3.369

gratis 1 korf voor schalen,
1 voor borden en 1 voor glazen

De gepresenteerde prijzen zijn exclusief BTW (en exclusief installatie) .
De afbeeldingen zijn contractueel niet bindend.
Deze promoties lopen vanaf 17 maart 2008 tot en met 8 september 2008.
en zijn niet cumuleerbaar met andere lopende acties/promoties.
Leveringen tot en met 15 september 2008.
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