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Onze machines leveren betrouwbaar zwaar werk gedurende  
vele jaren, in uw bedrijf, altijd in de perfecte machinegrootte  
voor u. Met het standaard bedieningsconcept van  
onze beproefde en geteste Classic productlijn heeft  
u alle functies duidelijk onder controle.

WASMACHINES EN DROGERS 
VOOR ALLE TEXTIEL.

Wasprogramma
afgestemd op  
uw behoeften.

CLASSIC

Personaliseerbaar
Op verzoek kunt u voor  
een geïndividualiseerd machineconcept  
uw logo op de machine krijgen.

Trommelgaten
De speciale trommelgaten zorgen ervoor dat 
het losgemaakte vuil op betrouwbare wijze  
uit de trommel verwijderd wordt en dat  
zelfs zeer vuil textiel schoon wordt gereinigd 
zonder resten achter te laten.

Connectiviteit
Gevalideerde data uitlezing via app,  
WLAN of USB interface

Documentatie en  
evaluatie van uw  
desinfectieproces

In real time, permanent opgeslagen  
en met praktische grafische  
vertegenwoordiging 

Flexibele installatieplaats  
in het gebouw 

Archivering op lange termijn  
van de ontsmettingsprocessen 

Belangrijke documentatiebasis  
voor de gezondheidsdienst  
of de hygiëne officieren

EU-machinerichtlijnen
Alle Schneidereit Professional machines  
voldoen aan de EU-machinerichtlijn en  
zijn ontworpen voor commercieel gebruik  
door de bediener.

Hoogst rendement  
voor aanzienlijke besparingen in  
de chemie, water, elektriciteit en arbeidstijd.

Hoogste procesbetrouwbaarheid  
door kwaliteit gemaakt in Duitsland  
en uitgebreide service 360°  

Onbeperkte prestaties  
van mop en doek schoonmaken  
tot het wassen van ander textiel

Individuele wasprogramma‘s  
afgestemd op uw behoeften. Van  
korte of snelle programma‘s tot aan 
programma‘s met een bijzonder  
hoge waskwaliteit.
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UW PRINTPLAAT
Elke Schneidereit Professional machine is individueel  
voor uw geproduceerd. De was- en droogprogramma‘s  
zijn dus precies op uw behoeften afgestemd.

Om hier recht aan te doen, definiëren we de  
samen met u de beslissende parameters .  
Het op maat gemaakte hart van de machine  
is dan ontwikkeld: de printplaat.

PRECIES OP U AFGESTEMD.

Kleine geïndividualiseerde series

In-house ontwikkeling

In-house assemblage van printplaten 

Onbeperkte update-mogelijkheid

Individueel  
gecreëerde  
schakelschema‘s  
voor uw machine-
concepten

Het gebruik van Schneidereit Professional industriële machines met aangepaste 
was- en droogprogramma‘s zorgt vooral voor één ding: ze werken veiliger  
zuinig als nooit tevoren. De reden hiervoor is een toepassingsconcept  
dat de werkprocessen consequent optimaliseert.

MINIMALE FOUTMARGE.

PROCES- 
OPTIMALISATIE.

Ongeacht het object en  
machinegrootte altijd de  
dezelfde bediening

Door individuele aanpassing van de 
programma‘s en de opzet van het 
configuratiescherm, krijgt u „uw machine

Uniform uiterlijk  
in alle objecten

Gestandaardiseerde programma‘s  
en panels maken de proseccen eenvoudig.

Verkeerde toepassingen zijn  
aanzienlijk geminimaliseerd

Verhoging van de reinigingskwaliteit  
en tevredenheid van de cliënt
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PERFECT UITGEDACHT
VOOR EEN SCHOON RESULTAAT.

Deur afdichting
Schneidereit Professional installeert de wasmachines 
zonder klassieke rubberen deurafdichtingen, maar 
maakt gebruik van een afdichtingsring aan de deur. 
Dit voorkomt de ophoping van restwater en maakt 
betrouwbare desinfectie van de deuropening mogelijk.

Robuuste constructie
Door de robuuste constructie van  
onze machines kunnen ze vele jaren 
betrouwbaar zwaar werk leveren.

Trommelgaten
De speciale trommelgaten zorgen ervoor dat het  
losgemaakte vuil op betrouwbare wijze uit de trommel 
verwijderd wordt en dat zelfs zeer vuil textiel schoon 
wordt gereinigd zonder resten achter te laten. 

  Extra grote trommelgaten - ook in  
de drivers - voor snel inweken en  
optimale vuilverwijdering.

  Het water komt sneller uit de trommel, wat  
resulteert in energiebesparing tijdens het drogen.

 Verzonken gaten verminderen slijtage.

  Zeer goede verwijdering van stijf  
deeltjes uit de trommel.

Meer informatie op 

schneidereit.com/nl/classic

Betrouwbare desinfectie met MEDIC
Onze machines voldoen aan de RKI richtlijnen voor desinfectie. 
Speciaal voor u ontwikkeld en mogelijk dankzij onze MEDIC-programma‘s:

MEDIC

SMAS®

EU-MACHINE  RICHTLIJN 
(2006/42/EG)

RKI

ZEKERHEID

Naleving van de RKI-richtlijnen inzake desinfectie 

Overeenstemming met de gespecificeerde chemische concentratie

Naleving van de voorgeschreven flootverhouding

Ononderbroken wasprogramma‘s

Automatische dosering van was- en desinfectiechemicaliën

Proces implementatie om kruisbesmettin te voorkomen

Gegarandeerd bereiken en handhaven van temperatuurspecificaties  

60°C

68 min.
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Schneidereit professional voert altijd individuele behoefteanalyses  
uit, zodat altijd de juiste capaciteiten beschikbaar zijn. Dit verhoogt  
de Efficiëntie van de was processen en draagt bij aan duurzame  
ontwikkelingen voor partnerbedrijven. Ook de was- en droogprogramma’s 
worden individueel per object geprogrammeerd, zodat er geen  
onnodige proces stappen ontstaan. Bij de ontwikkeling van nieuwe  
systemen is niet alleen het economische aspect van belang maar  
ook het zeker het Ecologische aspect.  

EFFICIËNT EN
DUURZAAM 

DROOGTECHNIEK

Droger met
Warmtepomp technologie
Voor een snel droogproces met minimaal 
energieverbruik, en die alleen maar  
aangesloten hoeft te worden op de afvoer. 

Droger met 
Afvoerluchttechnologie
Voor zeer snelle droogprocessen op basis 
van een constante toevoer van verse lucht  
en een luchtafvoerinstallatie.

Droger met 
Condensatietechniek 
Het alternatief voor afgevoerde lucht  
wanneer er geen luchtafvoerinstallatie  
ter plaatse beschikbaar is. Alles wat nodig is, 
is een verbinding met de aansluiting  
op het afvoersysteem is vereist.

onze Classic lijn omvat niet alleen  
wasmachines maar ook bijpassende  
wasdrogers. Bij de droogtechniek biedt  
Schneidereit Professional drie  
verschillende mogelijkheden aan: 

SMAS® – DUURZAAM
EN ECONOMISCH

Tot 70 % besparing op voorbereidingstijd 

Tot 80 % minder chemicaliënverbruik

Tot 90 % minder waterverbruik

Tot 50 % energiebesparing  
vergeleken met moderne luchtafvoerdrogers

Tot 61 %  sneller dan vergelijkbare  
huidige concurrerende drogers

Tot 84 % minder CO2-uitstoot

SCHNEIDEREIT PROFESSIONAL
WARMTEPOMPDROGER

Snel droogproces
met minimaal energieverbruik –
de nieuwe generatie van
warmtepompdrogers.

Geïntegreerde warmtepompunit 

Minimaal energieverbruik

Korte looptijden

Perfect droogresultaat

Gemakkelijke reiniging

Onbeperkt gebruik

ORANGE IS  
THE NEW GREEN



DE SERVICE  
MAAKT HET VERSCHIL.
Wij plannen, leveren, installeren en configureren alles rondom uw machines van 
Schneidereit Professional. Wij nemen het contact met de hygiënebeambten en gezondheid-
sautoriteiten over, en bieden een procesgerichte training aan voor medewerkers.

Met de volledige garantie heeft u toegang tot een service voor de gehele  
duur van de contractperiode, inclusief alle reserveonderdelen en aanwijzingen.  
Wij zorgen voor de verwijdering van uw oude machines of de implementatie  
van nieuwe machines op een nieuwe locatie, geheel gratis.

Wanneer u kiest voor machines 
van Schneidereit Professional, 
krijgt u service waar u blij van 
wordt.

Planning
•  Beoordeling van de
 behoeften
• Winstgevendheids- 
 berekening
• Opmeting
• Analyse van objecten
• 3D-installatietekening

Logistiek
• Levering en installatie
 op de plaats van gebruik
• Training van uw
 medewerkers (meerdere
 keren indien nodig)
•  Inclusief het verplaatsen
 van apparatuur naar
 andere objecten
• Terugname en verwijdering
 van de apparatuur aan het
 einde van het contract
•  Afstellen van de  

wasmachine en het  
doseer-systeem (indien 
nodig meerdere keren) 

Handling
• Volledige garantie voor  
 de gehele looptijd
• Alle reparaties, reserve- en
 slijtageonderdelen inbegrepen
•  Persoonlijk contactpersoon in
 plaats van servicehotline
• Landelijke reparatie binnen
 48 uur (weekdagen van ma - vr)
• Landelijke klantenservice
• In individuele gevallen van
 onjuiste bediening of
 vandalisme zal op

Desinfectie
•  RKI-richtlijnen voor
 procesimplementatie
 in het object
• Gesprek met  
 hygiënebeambten en
 gezondheidsautoriteiten
• Procesgerichte training
 van medewerkers

Financieren
• Geen kapitaal verbintenis
• Geen onvoorziene extra  
 kosten door reparatie  
 en slijtage
• Berekenbare kosten die  
 transparant aan de  
 kostenplaatsen kunnen  
 worden toegewezen.
• Flexibiliteit aan het einde  
 van het contract: 
 - Teruggave van de apparatuur 
 - Oude machines worden
  tegen nieuwe machines
  omgeruild
 - Verlenging van het oude
  contract

Ons all-round
zorgeloos pakket
voor u.
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Schneidereit Professional
Kärntener Straße 19 • 42697 Solingen 
Telefoon +31 638 650 814 • Telefax +49 212 7000-54 
info.nl@schneidereit.com www.schneidereit.nl

 
CLASSIC
Onze productlijn Classic 
inclusief wasmachines 
en drogers voor ieder 
textiel. Met het standaard 
bedieningsconcept zijn alle 
bedienfuncties duidelijk 
weergegeven.

 
EASY 

Onze productlijn Easy 
omvat ook Wasmachines 
en drogers voor iedereen 
textiel. Het eenvoudige 
bedieningsconcept is ont-
worpen voor de optimal-
isatie van processen in de 
schoonmaakindustrie. Het 
maakt het mogelijke voor 
senioren en mensen met 
een handicap hun eigen 
kleding te wassen.

 
ProTec® 
Onze productlijn ProTec® 
vult de functies van de 
Classic en Easy lijn aan met 
ons unieke weegsysteem 
en de SMAS® printer. Het 
weegsysteem sluit overbe-
lasting uit en zorgt voor een 
optimale voorbereiding van 
de dweilen met aansluitend  
gedrukte documentatie in 
vorm van een sticker die alle 
was-relevant parameters 
aangeeft.

ONZE PRODUCTLIJNEN IN EEN OOGOPSLAG.

SEMI- 
PROFES SIONAL
Onze productlijn Semi-
professioneel Bestaat uit 
Wasmachines en drogers, die 
aanzienlijk beter uitgerust en 
hygienischer zijn dan huis-
houdelijke machines. Vooral 
voor kleine objecten, zijn ze 
de meest kosteneffectieve  
alternatief voor onze machi-
nes met hoge prestaties.

VOOR ELKE BRANCHE

DE JUISTE OPLOSSING.


