
Electrolux
Professional
Excelência em Serviços 
para Alimentação e 
Lavandaria Profissional



Electrolux Professional 
A primeira escolha  
dos profissionais  

A Electrolux Professional é o único fabricante mundial a oferecer 
uma gama completa de produtos de alta performance para cozinhas 
profissionais e lavandaria sob a mesma marca. Soluções que são 
usadas frequentemente no mesmo espaço, a funcionar lado-a-lado em 
inúmeros negócios desde hotéis a hospitais. Uma marca profissional 
com a experiência única para cada actividade.
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Da inteligência à Excelência
Por considerarmos as necessidades dos 
nossos clientes, ideias e sugestões, criamos 
características inteligentes e testadas no 
“terreno” que fazem o trabalho e vida dos 
nossos clientes ser mais fácil e lucrativa. 

A Electrolux Professional proporciona as melhores soluções 
e produtos inovadores com características de excelência e 
serviços que vão de encontro às necessidades dos clientes 
e actividades mais exigentes.
A Electrolux Professional fornece mais de um terço dos 
restaurantes com estrelas na Europa e mantém-se um líder 
de mercado no negócio de Lavandaria profissional.

A Electrolux Professional desfruta de uma posição de 
liderança entre os utilizadoires profissionais em todos os 
negócios que serve por todo o mundo:

`` Cantinas: Escolas, empresas, instituições
`` Lavandarias Comerciais: B2B, B2C
`` Centros de Conferências
`` Embarcações de Cruzeiro, Marinas
`` Gestão de instalações
`` Saúde: hospitais e lares
`` Hotelaria: Hotéis, Restaurantes, catering
`` Alimentação e Lavandaria móvel:
`` Bombeiros, clubes desportivos, cabeleireiros, etc.
`` Self-Service: Condomínios com lavandaria, launderettes, 
`` Mercearias finas em Supermercados e pontos de prova.
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Preparação de primeira classe
A preparação de alimentos tem 
uma longa tradição na Electrolux 
Professional. Os Chefs sempre 
receberam os melhores equipamentos 
nas suas classes, como o TRS 
slicer vegetal premiado e o TRK, 
um combinado de processador de 
alimentos e cortador de legumes.

Alta qualidade e eficiência  
energética - refrigeração inteligente
Os armários frigoríficos Ecostore da 
Electrolux com tecnologia de toque, 
são os mais eficientes armários no 
mercado. O controlo inteligente 
Frost Watch Control permite que 
os clientes poupem energia desde 
que a descongelação é activada e 
somente quando necessário, onde o 
Optiflow garante a melhor qualidade na 
preservação dos alimentos.

Excelentes resultados de limpeza
As máquinas de lavar Electrolux 
Professional sempre foram desenvolvidas 
com alguns objectivos importantes em 
mente: atender os mais altos padrões 
de higiene e continuamente fornecer 
clientes com menor energia, detergente 
e consumos de água. Como resultado, 
nasceu o Green&Clean, oferecendo 
excelência em resultados para lavar louça.

Líder Mundial em confecção modular
Desde 1960, a primeira confecção modular 
foi desenvolvida para a Excelência. Potência, 
produtividade e flexibilidade numa única solução 
– isto é o que define os padrões nas soluções de 
confecção modular.

Experiência imbatível em fornos.
Em 60 anos de história, sempre houve um conceito 
fundamental: a simplicidade. A partir do primeiro forno 
estático no mundo até à alta tecnologia do Touchline 
air-o-vapor. Intuitiva, clara e simples de usar - bem como 
economia de energia. Electrolux Professional representa 
anos de visão dos clientes e state-of-the-art na tecnologia 
dos fornos.
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Para um negócio lucrativo  
de lavandaria
Ciclos curtos e processos simples para 
uma lavandaria comercial rentável. 
Nós sabemos o que realmente importa 
no negócio comercial: processos 
simplificados, melhor desempenho e 
produtividade, menores
custos de funcionamento, fiabilidade 
e flexibilidade. Contribuímos para o 
sucesso dos nossos clientes com 
a maior variedade de soluções de 
software e flexibilidade no mercado.

Quando se trata das maiores  
exigências de higiene
Electrolux Professional cobre todas 
as necessidades de hospitais, lares e 
centros médicos. Somos especialistas
em higiene e líder global no conceito 
lavagem de barreira. ABECS é um 
conceito único de limpeza
com um efeito antibacteriano 
sustentável e protecção eficaz dos 
tecidos ultra-microfibra.

Conceitos especiais para 
lavandarias Self-Service
Máquinas robustas e compactas com 
recursos inteligentes como mensagens 
de texto, Controle Compass
e EcoPower fazem as lavagens mais 
práticas, eficientes e económicas quer 
para lavandarias e multi-habitação.

Electrolux Professional

Excelentes soluções de lavandaria combinam linhas de cozinha inovadoras.
Soluções internas para lavandarias levam a melhor qualidade de serviço e maior
economia de custos no processo global. Máquinas de lavar, secadores, bombas de calor, máquinas de lavar e 
secadoras, calandras, equipamentos de acabamento e limpeza húmida de Excelência com o conceito Lagoon®.

Especialização  
não nasceu ontem
O nosso conhecimento especializado é a chave para soluções que oferecemos aos 
nossos clientes, vantagens nos seus negócios: em hotéis, restaurantes, catering 
e todos os estabelecimentos de alimentação - em instituições de acolhimento e 
instalações com lavandarias.
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`` 2,000 centros de assistência em mais de 140 Países.

`` Mais de 7,500 técnicos especialistas.

`` 55,000 peças de reposição disponíveis em stock.

`` Peças de reposição disponíveis pelo menos durante 10 
anos desde o fim de produção.

`` 24 – 48 horas peças de reposição entregues em todo o 
mundo.

 

Serviço  
global  
único
Sempre perto. 
Sempre disponivel 
para si.

Os clientes da Electrolux Professio-
nal são apoiados na sua actividade 
diária por uma rede global de espe-
cialistas em cada segmento.  
A Excelência em Serviços
varia desde seleccionar a configu-
ração das máquinas e planificação 
correcta para a sua localização, 
instalação e treino, até ao processo  
de pós-venda abrangente com
manutenção e cuidados.

Electrolux Professional   
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`` O programa de formação abrange diferentes etapas: 

Usando o e-learning e formação presencial orientada 
por um formador desde o básico até os níveis 
avançados, incluindo sessões específicas em todas as 
nossas categorias e segmentos de produtos. 

`` Os clientes são convidados para demonstrações em 
como as soluções Electrolux Profissionais tornam o seu 
trabalho mais fácil, melhor organizado e mais lucrativo.

`` 14 Centros de Inovação na Europa, Ásia e EUA, com 
showrooms e cozinhas de demonstração ao vivo abrem 
as suas portas para clientes profissionais. Mais de 
30 chefs da Electrolux Chef Academy estão sempre 
disponíveis para aconselhamento profissional.

`` O maior Centro de Inovação em Itália (3.500 metros 
quadrados), com cinco chefs disponíveis em quatro 
cozinhas de treino oferecem mais de 40.000 horas de 
ensino por ano.
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Ensinar e 
Formar
A chave 
para uma 
Assistência 
de Excelência 
Clientes profissionais beneficiam de 
um sistema de formação completo
do básico ao avançado. A 
formação certa, na hora certa 
correspondendo·ao conhecimento 
e às habilidades necessárias para 
determinadas áreas de trabalho 
é a chave para a excelência na 
assistência aos nossos clientes.



Eficiência excelente  
com o ambiente em mente   

As soluções Electrolux Professional combinam perfeitamente as 
necessidades dos clientes, incluindo as áreas de fiabilidade, eficiência 
de custo e sustentabilidade.
Os produtos são os melhores em termos de qualidade - durabilidade 
com baixos custos operacionais.
Algumas instalações já estão a funcionar há mais de 40 anos!
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`` Todas as fábricas da Electrolux são certificadas ISO 
14001

`` Todos os produtos da Electrolux Professional são 
desenhados para baixo consumo de energia, água e 
consumo de detergente e para baixas emissões para o 
ambiente.

`` Todos os produtos Electrolux Professional estão 
conforme ROHS e são 95% recicláveis.

`` Todas as unidades são testadas peça a peça e todas 
as suas funções são verificadas individualmente por 
técnicos especialistas antes do embalamento.

`` Nos últimos 5 anos, mais de 70% dos produtos 
Electrolux Professional foram actualizados com 
características que são sempre desenhados com as 
necessidades dos clientes e considerações ambientais 
em mente.

A Electrolux Professional está 
constantemente a trabalhar em reduzir o 
impacto ambiental dos nossos produtos 
e das nossas fábricas, de acordo com os 
padrões mais restritos, forncecendo aos 
nossos clientes as melhores soluções em 
cada segmento.
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‘ Serviços de hotéis de cinco estrelas precisam de 
soluções de cinco estrelas. A experiência mundial de 
centenas de milhares de projectos bem sucedidos de 
hotéis não pode ser substituídos. Por isso, contamos 
com a filosofia profissional Electrolux: uma 
cozinha, uma lavandaria, uma marca.’
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Hotéis e a Electrolux 
Professional 
trabalham em conjunto  
para a melhor solução  
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Os requisitos específicos dos clientes 
Um cliente complexo com múltiplas necessi-
dades e que quer ter apenas um parceiro. Pro-
cura uma solução de food service e lavandaria 
completa, que garante a mais alta qualidade e 
ao longo de toda a produtividade da criação 

Soluções sob medida 
Electrolux Professional oferece produtos ino-
vadores e soluções que são fáceis de usar e 
reduzir os custos operacionais: 

`` O conceito integrado Air-o-system para 
banquetes garante alta produtividade 
e qualidade excelente em todos os 
momentos.

`` Frost Watch Control e WashSafe Control 
oferecem maxima segurança em 
preservação de alimentos e sanitização de 
alimentos.

`` Nas lavandarias internas permite total 
controle das actividades operacionais e 
redução de custos em energia, água e 
detergente.

`` O sistema de limpeza húmido Lagoon® 
garante um resultado superior para o 
vestuário delicado e limpeza como o 
primeiro e único sistema aprovado pela The 
Woolmark Company
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Os requisitos específicos dos clientes 
Diferentes tipologias de clientes: desde 
aqueles que olham para a produção 
rápida para os outros que procuram a 
melhor qualidade. O equipamento deve ser 
compacto e versátil. Os recursos devem ser 
intuitivos e simples para os operadores não 
qualificados, bem como altamente avançada 
para os utilizadores mais exigentes.

Soluções à medida 
A Electrolux Professional fabrica 
equipamentos capazes de satisfazer 
todas as tipologias de restaurante desde 
restaurantes exclusivos de 3 estrelas Michelin 
até pequenos estabelecimentos de take-
away:

`` Fornos Touchline de Alto Desempenho 
e fogões THERMALINE são a primeira 
escolha para restaurantes com estrelas 
Michelin e cozinhas de alta capacidade

`` HSG Panini e XP PowerGrills para a 
produção rápida em restaurantes de 
serviço rápido

`` O sistema Air-o-Chill permite uma 
melhor organização da operação diária 
de confecção - uma necessidade em 
restaurantes tradicionais

`` A linha de confecção modular XP oferece 
o melhor da energia, simplicidade e 
rentabilidade

Restaurantes:  
As tendências  
nas refeições
Um segmento em 
constante evolução 
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‘ A Electrolux Professional é um especialista de 
novas tendências em cozinhas de todo o mundo, 
de restaurantes tradicionais e de especialidades até 
instalações para restaurantes de fast food.’  

Restaurantes:  
As tendências  
nas refeições
Um segmento em 
constante evolução 



‘ Nenhum outro fornecedor compreende melhor os 
processos específicos dos cuidados de saúde da 
nossa indústria e oferece tais soluções de excelência. 
Precisamente por esta razão, nós sentimos que estamos
em boas mãos com a Electrolux Professional.’  

Electrolux Professional   



Os requisitos específicos dos clientes 
Clientes altamente exigentes com 
necessidades especificas procuram  
especialistas para as suas parcerias.
Soluções para food service e lavandaria 
devem estar de acordo com os mais 
elevados padrões de higiene. O 
equipamento deve ser altamente produtivo 
e cobrir as necessidades de pequenas e 
grandes instituições.

Soluções sob medida 
A Electrolux Professional cobre todas as 
necessidades das cozinhas compactas 
e lavandaria em lares até a produção de 
grande capacidade nos hospitais e centros 
médicos:

`` Os equipamentos Thermaline permitem 
que você facilmente lide com grandes 
quantidades de alimentos diferentes e, ao 
mesmo tempo, manter os mais elevados 
padrões de higiene.

`` O patenteado Food Safe Control nos 
fornos Touchline garante a segurança 
alimentar sem risco de proliferação de 
bactérias.

`` O Controle WashSafe (máquinas de lavar 
louça) e do Controle Clarus (máquinas de 
lavar roupa) garantem higienização perfeita 
com água e energia com consumo 
mínimo.

`` Máquinas de lavar roupa garantem o 
máximo controle de higiene, com um lado 
para carregar o roupa suja e outro para 
descarregar a roupa limpa.

`` Assegurar o mais alto padrão de higiene 
nos pisos com lavagem com esfregonas.

Hospitais  
e lares 
Higiene e  
produtividade máxima
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Soluções orientadas  
para o consumidor
Uma nova era das  
lavandarias self-service

Os requisitos específicos dos clientes 
Lavandarias devem ter painéis de controlo intuitivos fazendo 
operações de lavagem fáceis para os seus clientes, propor-
cionando alto retorno sobre o investimento. Multi-habitação 
e lavandarias em condomínios de apartamentos precisam 
de fornecer máquinas robustas e de baixa manutenção, 
que garantam uma limpeza eficiente e podem oferecer um 
sistema de reserva privada.

Soluções sob medida 
A Electrolux Professional oferece máquinas compactas 
que são as melhores na classe de qualidade, economia e 
resultados de lavagem, enquanto permanecem com baixos 
custos em energia e consumo de água:

`` Função de mensagem de texto oferece conveniência para 
os clientes de lavandarias de alta performance.

`` Revolucionário Compass Control permite que as 
máquinas sejam  personalizadas e programadas para 
uma maior flexibilidade, maior eficiência e menores 
custos.

`` Sistema de dosagem eficiente para melhor ecologia e 
economia.

`` Reservas e sistema de monitoramento para a 
conveniência do usuário final e eficiência do proprietário.
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‘ Excelentes produtos e excelente serviço - desde o 
planeamento, instalação,  manutenção e a promoção. 
Tudo a partir de uma única fonte. É por isso que 
trabalhamos  com a Electrolux Professional’ 

Soluções orientadas  
para o consumidor
Uma nova era das  
lavandarias self-service
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‘Para os nossos clientes fornecemos o mais alto nível 
profissional de higiene. A Electrolux Professional 
apoia-nos como um parceiro que conhece as nossas 
necessidades muito bem e oferece as soluções 
adequadas para nós. ’  



Os requisitos específicos dos clientes 
Várias tipologias de clientes interessados em 
soluções de economia de espaço e eficiência 
de custos. Os aparelhos devem ser com-
pactos, mas capazes de fornecer resultados 
rápidos e da mais alta qualidade.

Soluções sob medida
A Electrolux Professional com a sua vasta 
gama de produtos, tanto em Food Service e 
Soluções de Lavandaria são capazes de sa-
tisfazer até mesmo esses clientes exclusivos:

`` HSG Panini Grill. Aquecedor inovador 
de sanduíches que usa três tipos de 
tecnologia de cozedura para sanduíches 
quentes em apenas 30 segundos.

`` Libero Point. Uma inovadora unidade móvel 
de confeccionar na frente dos clientes com 
um sistema tecnológico de filtragem de ar 
que reduz os odores.  
 
`` Wash & Dry - uma solução perfeita quando 

o espaço é crítico. Basta carregar a 
máquina e quando você a abre da próxima 
vez, a roupa está seca na perfeição. 
Economize espaço, tempo e dinheiro!
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As actividades de lazer 
e clubes desportivos
Clientes únicos,  
soluções únicas



Partilhe mais do nosso pensamento em  
www.electrolux.com/professional

Electrolux é líder global em aparelhos e equipamentos para 
uso doméstico e profissional. Vendendo mais de 40 milhões 
de produtos a clientes em mais de 150 mercados por ano.
A empresa concentra-se em inovações cuidadosamente 
projectadas, com base numa extensiva percepção dos 
consumidores, para atender as necessidades reais dos 
consumidores e profissionais. Esta é a essência da assinatura 
da empresa 'a pensar em você'.

A Electrolux Professional reinveste uma grande parte da 
sua facturação em R&D para manter um nível elevado de 
inovação, de atender às necessidades dos clientes e ficar à 
frente da concorrência.

`` 3% das vendas investidos anualmente em R&D
`` Mais de 200 patentes exclusivas
`` Laboratórios inovadores
`` Departamento de design exclusivo
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