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Het professionele
hart voor kleine
bedrijven

De nieuwe Smart Professional wasoplossing
voor kleine bedrijven. Inladen, starten en
relax - onze myPRO machines werken
terwijl u aan het werk bent. Ze zorgen voor
uitstekende resultaten met slechts één druk
op de knop.
De wasmachine is weer eens stuk, het programma
duurt te lang of de wasresultaten vallen erg tegen.
Dit zijn problemen waar veel kleine bedrijven met
huishoudelijke wasmachines en drogers tegen
aan lopen. Maar tegelijkertijd is de aankoop van
professionele machines of het uitbesteden van de
was ook weer net te duur.

Wij weten perfect wat u nodig heeft
myPRO staat voor machines met een zeer lange
levensduur en snellere was- en droogtijden. Dit
zorgt voor topresultaten zonder ongemakken.
Uw klanten zullen het verschil merken.
 keer zo lange levensduur1 dankzij de
3
robuuste constructie en sterke onderdelen
Tot 50% sneller2 met professionele
programma’s
Altijd perfecte resultaten dankzij de unieke
Electrolux SpeedCare drum
Garantie voor professioneel gebruik
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Vergeleken met huishoudelijke wasmachines
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Wasmachine

myPRO is ontworpen voor kleine zaken die
wasoplossingen nodig hebben die sterker en
sneller zijn dan de standaard huishoudelijke
apparatuur. Bedrijven die duurzame wasmachines,
efficiënte drogers en productieve mangels
kunnen gebruiken, maar geen nood hebben aan
een geavanceerde professionele oplossing.
myPRO is de Smart Professional oplossing die
betrouwbaarheid, flexibiliteit en uitstekende
resultaten biedt voor een redelijke prijs.

Ontdek meer over myPRO
de Smart Professional oplossing van Electrolux op
www.mypro.electrolux.nl
www.mypro.electrolux.be

Het bedrijf behoudt zicht het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Niet-contractuele afbeeldingen.

Volg ons op

myPRO wasmachines,
drogers & mangels

Electrolux Professional

We making
your life easier
with myPRO

We offering you
peace of mind
Top kwaliteit. Hoge snelheid.
Lange levensduur.
Staat vandaag en over 10 jaar nog steeds aan uw zijde*:
myPRO wasmachines & drogers gaan 3 keer zo lang mee
dan huishoudelijke wasmachines.
Tijdbesparend dankzij een grote keuze aan
professionele programma‘s1
Uitstekende resultaten en zorg voor uw was dankzij
de unieke Electrolux SpeedCare drum
Grote flexibiliteit met het extern doseersysteem1

Bespaar water. Bespaar energie.
Bespaar geld.
	
De slimme professionele wasmachines met A+++
energie efficiëntie bieden een onberispelijk resultaat
De myPRO voert supersnel zijn water af, heeft een
korte duur per wascyclus en lage kosten dankzij
de SpeedCare drum
Kortere droogcyclus met Automatic Moisture Control

Uitstekende hygiëne en maximaal
gebruikgemak.

Goede redenen om
te kiezen voor myPRO

Een corrosiebestendige en stijvolle, tweekleurige behuizing,
net wat u nodig heeft. Gemakkelijk schoon te maken
roestvrijstalen boven- en frontpaneel met extra grote
deuropening.
…en alle voordelen die u nodig heeft aan een redelijke prijs.

* Bij 3 cycli op 250 dagen per jaar
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Wasmachine

