green&clean Korventransport Vaatwas

Electrolux Professional Vaatwas

De ruggengraat van uw bedrijf

U
vertelt...
De ideale korventransport
vaatwasmachine voor mijn bedrijf
moet efficiënt, gebruiks- en
onderhoudsvriendelijk zijn.
Wij behandelen grote ladingen
afwas en het is enorm belangrijk dat
die er perfect proper en hygiënisch
uitkomen elke dag, de hele dag
lang. Betrouwbaarheid is essentieel.
Storingen en onderbrekingen
door een complex dagelijks
onderhoud zijn frustrerend en
duur. Hoe gebruiksvriendelijker de
vaatwasmachine, hoe beter.

...wij luisteren
Wilt u besparen op uw lopende kosten, een perfect gereinigde en
hygiënische vaat hebben én gebruik en onderhoud echt eenvoudig
maken? Dit is de nieuwe green&clean korventransport afwasmachine
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Groen
Laagste lopende
kosten in de sector

Veilig
Gewaarborgde
desinfectie

Proper
Schitterende
afwasresultaten

Gemakkelijk
In gebruik en
in onderhoud
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De ruggengraat
van uw bedrijf
Laagste lopende kosten in de sector
Bespaar € 3.240* per jaar. Met één glas water
per korf, gebruikt de green&clean innovatieve
spoelmodule minder water, minder elektriciteit,
minder detergent en minder spoelmiddel

*zie pagina 6

Constante resultaten
Gedaan met manuele ontkalking.
U behoudt een langdurige maximale
efficiëntie met de automatische
ZeroLime ontkalking
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Made-to-measure
De ideale korventransportmachine
voor u samenstellen is uiterst simpel, en
als uw behoeften veranderen zorgt het
green&clean innovatieve modulaire systeem
ervoor dat aanpassingsopties en upgrades
ter plaatse toegevoegd kunnen worden
wanneer u maar wilt. Vraag uw dealer om
de ideale oplossing voor u te configureren

Eenvoudig in gebruik
De green&clean touchscreen interface spreekt uw
taal. Verschillende gebruikers. Verschillende informatie.
Eenvoudig te begrijpen technische info en een begeleide
probleemoplossing voor snelle herstellingen

Met de laagste lopende kosten in de sector en gewaarborgde resultaten, lading
na lading, is de nieuwe green&clean korventransport afwasmachine van Electrolux
Professional de beste in haar klasse wat duurzaamheid en betrouwbaarheid betreft, wat
van haar de ruggengraat van uw bedrijf maakt
Geen ventilatie nodig
Stoomvrij en geen kosten
voor ventilatie met de
green&clean NATURALLY
VENTLESS oplossing

Schitterende wasresultaten
Perfect schone borden bij
ieder gebruik dankzij het
geavanceerde CLEAR
BLUE filtersysteem dat water
langer proper houdt

Gewaarborgde desinfectie
Perfect hygiënische
resultaten met WASH•SAFE
CONTROL die een constante
spoeltemperatuur van 85 °C
waarborgt
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Laagste lopende
kosten in de sector

WAS EEN KORF
MET SLECHTS
ÉÉN GLAS
WATER

Eén glas water
Verwijder alle detergent met
slechts 0,4 liter vers water per
korf. green&clean’s innovatieve
multi-spoelmodule gebruikt alleen
vers leidingwater voor de laatste
spoelbeurt. Dat water is gefilterd en
tweemaal gerecycleerd door gebruik
van een dubbeletank configuratie met
een systeem van 6 spoelarmen

* Kostenbesparingen worden berekend door Electrolux Professional
Lab dat geaccrediteerd is door IMQ, INTERTEK, ENERGY STAR
meting. Vergelijking gemaakt tussen de green&clean korventransport
vaatwasser en een gelijkaardige conventionele machine die
300 l per uur verbruikt voor het spoelen op 10 °C inlaat, voor een
personeelskantine die tweemaal per dag 500 maaltijden/piekuur
serveert gedurende een periode van 360 dagen
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Bespaar € 3.240*
terwijl u tweemaal per
dag 500 maaltijden/
piekuur afwast

De enige stoomvrije
comfortzone
Beter voor u. Beter voor het milieu. Maak uw afwasomgeving stoomvrij. green&clean
is de enige korventransport vaatwasmachine op de markt die is uitgerust met een
CO2-warmtepomp in combinatie met luchttransportbanden om een NATURALLY
VENTLESS resultaat te leveren

Naturally
Ventless

Besparingen door de
afwezigheid van stoom.
Geen investering in ventilatie en een koelere,
gezondere afwasomgeving. De NATURALLY
VENTLESS green&clean korventransportmachine
met een CO2- warmtepomp neemt alle stoom
volledig op. Geen directe onttrekking nodig volgens
de UNI ISO EN 7730 norm, VDI 2052 richtlijn en
DW/172UK bepaling.

De allereerste warmtepomp voor toestellen die CO2 gebruiken, wat
betekent dat er geen andere schadelijke gassen gebruikt worden:
geen broeikaseffect of aantasting van de ozonlaag.
CO2 kan ook veilig in de lucht losgelaten worden en is niet toxisch
en niet ontvlambaar
geen verrassende kosten aangezien CO2 geen
octrooieerbaar gas is

- CO2
Verminder de CO2-emissies
drastisch. 16.415 kWh besparen
in een jaar staat gelijk aan een
jaar 44.495 km autorijden met
een nulemissie*
* Calculated by EPA (US Environmental Protection Agency).

ideaal ook voor gebruik in landen met natuurlijk warm kraanwater
aangezien het werkt met inlaattemperaturen van water tot 30 °C
houdt het rendement hoger bij een koelere afwasomgeving door
warme omgevingslucht te onttrekken en af te koelen

Extra besparingen
en comfort met
NATURALLY
VENTLESS
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Goed voor het milieu,
goed voor uw portefeuille
Eén glas water, meer is er niet nodig om een volledige korf met vuile borden
te reinigen en te desinfecteren met de nieuwe green & clean korventransport
vaatwasser. Superieure prestaties gecombineerd met besparingen op water, energie
en chemicaliën.
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BESPAAR*
€ 3.240 /
jaar

=

* zie pagina 6

Minder water

Minder
energieverbruik

Minder detergent
en spoelmiddel

Gebruik 63%
minder water
Terwijl u slechts 0,4 liter water per korf gebruikt
met gewaarborgde vaatwasprestaties
bespaart u € 800 per jaar

Gebruik 34%
minder energie
Bespaar € 1.585 per jaar op
energie en gedaan met manuele
ontkalking. Geen kalkvorming
betekent dat elementen met de
grootste efficiëntie verwarmd
worden om voor langere tijd
te blijven presteren met de
automatische ZERO LIME
ontkalking

ZeroLime
Device

Extra besparingen,
50% minder energie
Drijf verdere besparingen
op tot € 2.300 per jaar
op energiekosten met de
NATURALLY VENTLESS
warmtepompoplossing

Naturally
Ventless

Gebruik 62% minder
detergent en
spoelmiddel
Beter voor het milieu.
Beter voor uw portemonnee.
Dit bespaart u € 855 per jaar
op detergent en spoelmiddel
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Schitterende
afwasresultaten
Perfect gereinigde borden en bestek, keukengerei, lades en gastronorm
containers. Het green&clean ClearBlue filtersysteem houdt het water vrij van
voedselresten

ClearBlue
Filtering
System

Uitstekende
vaatwasresultaten
Een perfect gereinigde vaat en geen
onderbreking om het water te verversen. Het
CLEAR BLUE Filtersysteem verwijdert elk
spoor van voedselresten uit het afwaswater
en verhoogt op die manier de werkzaamheid
van het detergent, wat dan weer leidt tot
uitstekende resultaten. In een aflopende
tankfilter worden voedselresten verzameld,
door een multifasen filtersysteem geleid, en
vervolgens weggespoeld

95%
van de voedselresten
gefilterd, leidt tot
buitengewoon
propere resultaten,
minder onderhoud
en minder
onderbrekingen

Grotere besparingen en
prestaties met het geoptimaliseerde
Cascade Effect
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Verlaag water- en energieverbruik en krijg
een nog properder vaat zonder onderbreking
om het water aan te vullen. Zelfs grote stukken
zoals lades en bakjes komen er perfect proper
uit dankzij het geoptimaliseerde Cascade
Effect dat gebruik maakt van ingebouwde
sensoren om automatisch net de juiste
hoeveelheid water van de driedubbele
spoeltank over te brengen naar de wastank
via een kleine by-pass pomp

Veiligheid is
gemoedsrust
Geen zorgen meer, de desinfectie is altijd onder controle.
Wash-Safe Control: de spoelkwaliteit is gewaarborgd dankzij de constante
spoeltemperatuur en de waterdruk die niet afhankelijk is van de leiding
Perfecte desinfectie
Wash-Safe
Control

Desinfectie en spoelkwaliteit zijn
gewaarborgd dankzij de green&clean
Wash-Safe Control. Het houdt een constante
spoeltemperatuur aan van 85 °C
dankzij een hydraulisch systeem dat
functioneert als standaard air gap en 3
spoelpompen

85° C

Constante spoeltemperatuur
betekent een maximale
hygiëne

Beste in zijn klasse op
vlak van veiligheid: NSF
en DIN 10510 conform
De nieuwe green&clean korventransportmachine is
conform met:
 e Noord-Amerikaanse NSF/ ANSI 3: Commercial
d
Warewashing Equipment standaard voor de
desinfectering van goederen
De Duitse DIN 10510: Voedselhygiëne - Commercieel
afwassen met multitank transportafwasmachinesHygiëne-eisen, procedures testen standaard voor
hygiëne-eisen van multitank afwasmachines
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Met één
enkele touch
De touchscreen interface van green&clean spreekt uw taal.

30
talen en
een nieuw
eenvoudig
aanraakscherm
Tot

green&clean gebruiken is echt
eenvoudig. Eenvoudige illustraties
brengen de gebruiker door de
snelle en gemakkelijke stappen
naar andere opties. Verschillende
gebruikers. Verschillende
informatie.

Operator
Eenvoudige animaties en weinig
tekst maken dagelijks gebruik zeer
gemakkelijk

Intern onderhoudspersoneel
Gemakkelijk toegankelijk, eenvoudig te
begrijpen technische info en beschermde
toegang met een niveau 1 paswoord

Electrolux
Professional
Authorized
Service Partners
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Snellere probleemoplossing met in een
oogopslag technische informatie en
beveiligde toegang met een niveau 2
wachtwoord
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Betrouwbaarheid is
een ernstige zaak
De topper in zijn categorie inzake betrouwbaarheid. green&clean
korventransport vaatwasmachines zijn veel betrouwbaarder dan
conventionele machines op de markt

Zo bewijzen we het:
het verschil zit in de details

TESTED

by the Electrolux
Research&
Development Lab

a. Testen van de betrouwbaarheid.
We gebruikten 10 testborden om
de stroom en de verbindingen
betrouwbaar te maken

b. Geslaagd voor de stresstest.
7 maal langere levensduur in
vergelijking met conventionele
korventransportmachines. Getest
in het Electrolux Professional
Research&Development Lab en
gecertificeerd door Intertek

c. Geen brandgevaar of losse
verbindingen met bedrade
verwarmingselementen

d. Geen kans op beschadiging door
de poetsdienst aangezien het
externe onderste paneel vlak is en
volledig verzegeld

e. Bescherming tegen hitte en
vochtigheid met aparte kast voor
elektrische onderdelen

f. IP25 kwalificatie, dus kan niet
beschadigd worden door
kleine dieren zoals muizen en
beschermd tegen waterstralen
vanuit alle richtingen. Water- en
vochtbestendige connectoren,
en dubbelzijdige, dubbellaags
gecoate elektronische borden met
schommelingsbeveiligingen
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Non-Stop

Geen onderbrekingen meer
met de automatische backup modus
Blijf afwassen, ook al gaat er iets verkeerd. Geen
onderbrekingen meer of met de hand afwassen
tijdens het wachten op een onderhoudstechnicus.
green&clean korventransport vaatwasmachines
nemen automatisch een andere werkmodus aan,
waarbij ze foutmeldingen omzeilen, om te kunnen
blijven afwassen.

1. Wanneer een waarschuwingsbericht
wordt weergegeven, druk op de
CONTINUE knop om de automatische
back-up modus te activeren

Ingebouwde sensoren identificeren snel alle
problemen en activeren back-up modi zoals
veranderen van de pomptoevoer, wateroverdracht
of snelheidsniveau.

2. U
 w green&clean korventransport

schakelt over naar een back-up
modus zodat u kunt afwassen, maar
het waarschuwingsbericht
herinnert de bediener eraan om een
service check aan te vragen

B.

Begeleide
probleemoplossing
voor snelle
herstellingen

Probleemloos onderhoud
en herstellingen. Het is niet
nodig om de machine te
verplaatsen.

Probleemoplossing wordt geleid
door de machine en tussenkomst van
de technieker wordt slechts gevraagd Bericht Open koud water
wanneer strikt noodzakelijk

Snellere controles en herstellingen
door de gemakkelijke toegang aan de
voorzijde tot alle onderdelen

A.

Vermijd onderbrekingen.
300 eenvoudige, duidelijke
berichten identificeren alle
problemen en de onderdelen die
erbij betrokken zijn.

Duo
Final Rinse

23 gemakkelijk te volgen
probleemoplossingsprocessen
Bericht Reinig de tankfilter
begeleiden de operator, het
interne onderhoudspersoneel of
de Electrolux Professional erkende
onderhoudstechnicus naar een
snelle diagnose en een snelle
oplossing onmiddellijk vanop het
Prewash
2nd Prewash
touch screen bedieningspaneel.
Add Wash
Wanneer bijvoorbeeld de
Wash
Duo
watertoevoer een probleem vormt,
wordt de operator doorheen
de basiscontroles geleid (bv.
waterkraan open, overloopbuis
Bericht Zet de overloop in
op haar plaats). Interventie van
de onderhoudstechnicus wordt
alleen voorgesteld wanneer dit echt
noodzakelijk is.

C.

Voorkom uitval.
De korventransport vaatwasmachine
belt automatisch voor preventief
onderhoud.
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Zoveel meer dan een
vaatwasmachine.
Lees meer op de volgende pagina’s.
Van aanpassingen en upgrades
wanneer u maar wilt, tot accessoires en
dienst na verkoop, green&clean is veel
meer dan gewoon maar een
vaatwasser.
Lees hoe u voordeel kan halen op de
volgende pagina’s:

Customer
Care service
waterbehandeling
specifieke accessoires

handlingsystemen

op maat gemaakte green&clean
korventransport vaatwasmachine
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Stap 1: Laat het
op maat maken
Voeg meerdere aanpassingen en upgrades toe wanneer u maar wilt, zelfs ter plaatse

Kies eerst de combinatie die voldoet aan uw wensen
Minimum vereiste stroom
CO2-warmtepomp met
NATURALLY VENTLESS

150
korven/uur

wassen

Wast 200 tot 500
volledige maaltijdsets
in 2 uur

200
korven/uur
vermindert
werkingskosten dankzij
de voorwasmodule

250
korven/uur
verhoogt de efficiëntie
en snelheid met de
grote voorwasmodule

300
korven/uur
wast 400 tot 1000
volledige maaltijdsets
in 2 uur
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spoelen

ESD model

15,4 kW

20,8 kW

17,3 kW

22,7 kW

20,4 kW

25,8 kW

20,8 kW

26,2 kW

1778 mm

voorwas

spoelen

wassen

2337 mm

voorwas wassen

spoelen

2667 mm

voorwas voorwas wassen

3226 mm

spoelen

De green&clean
korventransport
vaatwasmachine
groeit mee met
uw bedrijf

De green&clean
korventransport machine
creëren die u nodig hebt is heel
eenvoudig. Terwijl uw bedrijf
groeit en verandert, zorgt het
unieke modulaire systeem
ervoor dat uw green&clean
vaatwasser met u meegroeit.

Start met de elementaire
wasen droogmodules
en voeg upgrades en
aanpassingen toe in de
fabriek of ter plaatse
wanneer u maar wilt..

Kies dan de juiste droogoplossing
Geen
droogtunnel

Niet nodig om extra te drogen
naast de natuurlijke
verdamping veroorzaakt door
de hoge temperatuur van de
goederen

Geen extra ruimte nodig

droogtunnel

Medium
droogtunnel

Gemiddelde capaciteit,
aangeraden voor borden,
passend bij rechte-lijn
opstellingen

559 mm

droogtunnel

Hoek
droogtunnel

Gemiddelde capaciteit,
aangeraden voor borden,
spaart ruimte uit dankzij
de voor-of achteruitgangsrichting

559 mm

droogtunnel

Large
droogtunnel

Gemiddelde capaciteit,
aangeraden voor glazen

889 mm

Twee
Grote capaciteit, geschikt voor
glazen, roestvrije containers,
droogtunnels
plastic dozen en dienbladen
in om het even
welke combinatie
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Stap 2: Stroomlijn
uw vaatwasomgeving

20

17

beschikbaar in elke
lengte tot 1,6 m

beschikbaar in elke
lengte tot 2,6 m

3

53

Voorwastafelopties

Soorten aanen afvoertafels
beschikbaar in elke
lengte tot 1,6 m

9

Keerbochten
Beschikbaar zowel
op 90° als 180°

Rollenbaan
opties

Soorten
sorteertafels
Beschikbaar voor manueel
sorteren en automatisch
sorteren, tot 6 korven.
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Volledige
koordtransportelementen
zowel voor dienbladen als
korven te combineren in
om het even welk ontwerp
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Stap 3: Kies
uw accessoires

15

3

5

4

Soorten
glaswerkmanden

Soorten manden
voor borden

Soorten bestek en
keukengereihouders

Soorten manden
voor dienbladen

Contacteer uw plaatselijke vertegenwoordiger voor meer accessoires

Stap 4:
Waterbehandeling
Voor een schitterend propere afwas is het belangrijk om het juiste detergent,
spoelmiddel en water te gebruiken. Kies uw waterbehandeling en vraag aan uw
lokale contactpersoon naar de juiste oplossing
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Wat Electrolux
Professional
green&clean voor
uw bedrijf kan doen
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Hotel
Wilt u efficiëntie, betrouwbaarheid en schitterende resultaten lading na lading, de hele
dag door, elke dag? Wilt u een eenvoudig te bedienen machine, geen onderbrekingen
en de laagste lopende kosten? green&clean houdt u, uw klanten en uw medewerkers
tevreden

Laagste lopende
kosten in de sector

Schitterende
wasresultaten

Bespaar tot € 3.240* per
jaar. Met een verbruik van
slechts één glas water per
korf, gebruikt de green&clean
innovatieve spoelmodule
minder water, minder
elektriciteit, minder detergent
en minder spoelmiddel

Perfect propere borden
bij elk gebruik dankzij het
geavanceerde CLEAR BLUE
filtersysteem dat water langer
proper houdt

*Zie opmerking op p. 6

Alles wordt gemakkelijk
door de eenvoudige
probleemoplosing
green&clean gebruiken is echt
eenvoudig. Verschillende gebruikers.
Verschillende informatie. Eenvoudig
te begrijpen technische informatie
en beschermde toegang met een
niveau 1 paswoord voor intern
onderhoudspersoneel. Geen
onderbrekingen meer met de
automatische back-up modus en de
begeleide probleemoplossing voor
snelle herstellingen

Almhof Hotel
Hotel
Nauders, Oostenrijk
Het hoofddoel was niet enkel
een schitterende vaat, maar ook
een goede omgeving voor het
keukenpersoneel wanneer ze voor
de machine staan. Het hoefde
geen discussie om opnieuw in
Electrolux Professional apparatuur
te investeren, de service in onze
regio is uitstekend. Sinds we de
nieuwe machine geïnstalleerd
hebben, heeft ze nog geen enkele
dag in storing gestaan.
Alois Kröll, Hotel Manager

600

korven/dag,
werkt een
stevige 6 uur
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Vrije tijd
& Sport
Wilt u zoveel mogelijk besparen op lopende kosten, de onderhoudstijd beperken en
gemoedsrust kennen in de wetenschap dat elk glas, bord, dienblad of keukengereedschap
perfect gereinigd is? De gemakkelijk te bedienen green&clean zijn de meest efficiënte
en betrouwbare korventransport vaatwasmachines op de markt

Laagste lopende
kosten in de sector

Veiligheid betekent
gemoedsrust

Groen en eenvoudig
te bedienen

Bespaar tot € 3.240* per jaar.
Met een verbruik van slechts
één glas water per korf, gebruikt
de green&clean innovatieve
spoelmodule minder water, minder
elektriciteit, minder detergent en
minder spoelmiddel

Perfect hygiënische
resultaten met WASH•SAFE
CONTROL die een constante
spoeltemperatuur van 85 °C
waarborgt

Bespaar € 1.585 per jaar op energie
en gedaan met manuele ontkalking.
Geen kalkvorming betekent dat de
elementen opwarmen op maximale
efficiëntie om voor langere termijn te
blijven presteren met de ZERO LIME
ontkalking

*Zie pagina 6

Leicester
Stadium
Stadium
Leicester, Verenigd Koninkrijk
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Op een typische matchdag doen we
ongeveer 1.800 couverts. De
grootste uitdaging bestaat erin al
onze klanten eten te geven voor
de match begint. De green&clean
korventransport vaatwasmachine
heeft fantastisch goed gewerkt
en heeft ons veel tijd uitgespaard
omdat we niet hoefden op te blinken
op het eind van de cyclus. Dat geeft
ons de tijd om ons te concentreren
op belangrijkere zaken. Voor ons is
het gewoon plug&play.
Matt Whiteman, Sous Chef

1000

korven/dag,
werkt een
stevige 13 uur

Instellingen
en onderwijs
Bergums
skola
School
Olofslund, Västra Götaland - Zweden

500

korven/dag
werkt een
stevige 3 uur

Bij de vorige korventransport
machine hadden we problemen
met de ventilatie. We hoorden
over de nieuwe Ventless oplossing
van Electrolux Professional. Onze
werkomgeving is er merkelijk op
vooruit gegaan, met veel minder
vochtigheid dankzij de nieuwe
green&clean Korventransport
vaatwasmachine. Bovendien
zijn we ook zeer tevreden met de
resultaten: een veel betere spoeling
en de plastic borden zijn eindelijk
droog.
Camilla Berglund, Hoofd Chef
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Business, Transport
& Industrie
Met de laagste lopende kosten in de sector, gecertificeerde desinfectie, beperkt onderhoud
en gewaarborgde prestaties de hele dag lang, elke dag, zijn green&clean korventransport
vaatwassers fantastisch voor het milieu, en zelfs nog beter voor uw bedrijfsresultaat

Laagste lopende
kosten in de sector

Veiligheid
betekent gemoedsrust

Schitterende
wasresultaten

Bespaar tot € 3.240* per jaar.
Met een verbruik van slechts
één glas water per korf, gebruikt
de green&clean innovatieve
spoelmodule minder water, minder
elektriciteit, minder detergent en
minder spoelmiddel

Perfect hygiënische
resultaten met WASH•SAFE
CONTROL die een constante
spoeltemperatuur van 85 °C
waarborgt

Perfect schone borden
bij elk gebruik dankzij het
geavanceerde CLEAR BLUE
filtersysteem dat water langer
proper houdt

*zie pagina 6

Sodexo
Personeelskantine
Pordenone, Italië
De machine betekent
gemoedsrust, want het
is gewoon plug and
play. Ze werkt stiller en
er is geen stoom, wat de
werkomgeving aangenamer
maakt, vooral in de
zomermaanden. Bovendien
is het controlepaneel erg
gemakkelijk om te bedienen.
Maria Cristina Lot, Operator
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3000

borden/dag

Zorg
Veiligheid voorop. Geen zorgen meer, de ontsmetting is altijd onder controle dankzij Wash-Safe
Control en een gecertifieerde ontsmetting. Met dan ook nog de laagste werkingskosten op
de markt zijn de green&clean korventransport vaatwasmachines goed voor het milieu en nog
beter voor uw portemonnee.

Veiligheid
betekent gemoedsrust

Laagste lopende
kosten in de sector

Schitterende
wasresultaten

Perfect hygiënische
resultaten met WASH•SAFE
CONTROL die een constante
spoeltemperatuur van 85 °C
waarborgt

Bespaar tot € 3.240* per jaar. Met een
verbruik van slechts één glas water
per korf, gebruikt de green&clean
innovatieve spoelmodule minder water,
minder elektriciteit, minder detergent en
minder spoelmiddel

Perfect propere borden
bij elk gebruik dankzij het
geavanceerde CLEAR BLUE
filtersysteem dat water langer
proper houdt

*Zie pagina 6

Polyclinique
de Blois
Privé polykliniek
Blois, Frankrijk

360

korven/dag
werkt een
stevige 6 uur

We besparen ongeveer 25% meer
met de nieuwe green&clean
Korventransport Vaatwasmachine.
Reinigen, wassen, spoelen en
drogen van zeer hoge kwaliteit.
We merken dat ons personeel
meer relax en minder gestresst is
dankzij de lagere temperatuur in
de vaatwaszone; wat betekent dat
ons personeel minder vermoeid is
tijdens de weekends.
Carine Raffin-Peyloz,
Adjunct-directeur
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Het gamma
green&clean
Groen, proper, veilig en gemakkelijk met de green&clean vaatwasmachines

Automatische green&clean
doorschuifmachine (met ESD)

green&clean korventransport vaatwasser
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Manuele green&clean
doorschuifmachine

Gemoedsrust met
Electrolux Professional
Customer Care

Wij dragen
zorg voor uw
green&clean

Het green&clean
korventransport vaatwas
customer care pakket biedt u:

2
 4 maanden

van ons optioneel
Onderhoudscontract,
inbegrepen om u te helpen
het maximale uit uw

vaatwasmachine te halen.

3
 6 maanden

additionele gemoedsrust met
ons optionele Performance
onderhoudscontract

 inder lange
M
onderbrekingen door de
snelle reactietijd op maat

V
 ermijd vertraging
door herstellingen met

een snelle levering van originele
onderdelen.
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Essentia.
Ons team staat voor u
klaar. Altijd, overal
Essentia is het hart van een superieure Customer Care, een service op maat die u
een concurrentievoordeel bezorgt. Essentia biedt u de ondersteuning die u nodig heeft
en verzorgt uw processen met een betrouwbaar servicenetwerk, een reeks op maat
gemaakte exclusieve diensten en een vernieuwende technologie.
U beschikt over meer dan 2.200 Authorized Service Partners, 10.000 servicemonteurs in
meer dan 149 landen en over meer dan 170.000 onderdelen.

Een servicenetwerk,
altijd beschikbaar

Onderhoudscontracten
waarop u kunt vertrouwen

Wij staan klaar om u ondersteuning te bieden
met een uniek servicenetwerk dat uw werk
vereenvoudigt.

U kunt kiezen uit verschillende op maat
gemaakte onderhoudspakketten, volgens uw
wensen, met verschillende onderhouds- en
ondersteuningsmogelijkheden.

Zorg ervoor dat uw
apparatuur blijft
presteren
Een correct onderhoud in overeenstemming
met de handleidingen en aanbevelingen
van Electrolux is essentieel om onverwachte
problemen te voorkomen. Electrolux Customer
Care biedt een aantal servicepakketten op
maat aan. Neem voor meer informatie contact
op met de gewenste Electrolux Authorized
Partner.
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maken uw werk elke dag eenvoudiger, winstgevender en duurzamer.

Volg ons op

Electroluxprofessional.com
+31(0)20 721 96 10 (Nederland)
+32(0)2 620 09 20 (België)

Excellence,
met respect voor het milieu
Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
Onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag gebruik van water, energie,
detergent en lage schadelijke emissies
Meer dan 70% van onze producten zijn aangepast volgens de specifieke milieu-eisen
van onze klanten
Onze technologie is conform aan de RoHS en REACH richtlijnen en voor meer
dan 95% recycleerbaar
Onze productkwaliteit is 100% getest door experts.

Het bedrijf behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De foto's zijn niet contractueel bindend.

Excellentie staat centraal in alles wat we ondernemen.

Experience
Excellence
We streventhe
naar
uitmuntendheid bij onze klanten, door te voorzien in hun behoeften, maar ook bij ons eigen personeel, innovaties, oplossingen en diensten. We
professional.electrolux.com

