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DE EFFICIËNTSTE TOEGANG
TOT PROFESSIONEEL WASSEN.

SEMI- 
PROFESSIONAL

PRODUKTLIJN SEMIPROFESSIONAL

BETROUWBAAR,  
EN ALTIJD VERZEKERD
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BETROUWBARE WASMACHINES EN  
DROGERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
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Waschprogramma
Speciale programma‘s,  
geoptimaliseerdnaar uw  
individuele behoeften.

Prestaties
Hoogwaardige materialen zorgen voor 
goede en snelle wasresultaten - zelfs  
bij allerdaags gebruik.

Trommelgaten
Extra grote trommelgaten zorgen ervoor 
dat het losgemaakte vuil op betrouwbare 
wijze uit de trommel wordt verwijderd 
zelfs zeer vervuild textiel wordt gereinigd 
zonder resten achter te laten.

Personaliseerbaar
Naar wens kunt u een geïndividualiseerd 
machineconcept krijgen met uw logo op alle 
machines.

Hygiënische veiligheid
Wij installeren geen klassieke ruberen  
afdichting, dus ophoping van vloeistoffen  
en vuil is daarom niet mogelijk.

Robuustheid
De waseenheid is losgekoppeld van de  
behuizing en apart geveerd. 
Onevenwichtigheden worden daarom  
op betrouwbare wijze gecompenseerd.

SEMI- 
PROFESSIONAL

Snelle was en 
Droogcycli

Ergonomisch  
geoptimaliseerd 
Set-up

Hygiënisch  
Wasprocessen

Voor zichzelf  
sprekende  
bediening

Belangrijk: EU-machinerichtlijnen
Het gebruik van huishoudelijke apparaten kan wordenbeschouwd  
als een overtreding van de Verordening inzake industriële  
veiligheid en gezondheid en kan worden gesanctioneerd: Boetes, 
verplichting tot vervanging, buitengebruikstelling van het  
toestelkan het gevolg zijn. (2006/42/EG)

Onze productlijn Semiprofessioneel Bestaat uit Wasmachines en drogers,  
die aanzienlijk beter uitgerust en hygienischer zijn dan huishoudelijke machines.  
Vooral voor kleine objecten, zijn ze de meest kosteneffectieve alternatief voor  
onze machines met hoge prestaties.



SIMPEL
EFFICIENT.
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DROOG 
TECHNIEK

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.

De Semiprofessional lijn omvat niet alleen  
wasmachines maar ook bijpassende wasdrogers.  
Bij de droogtechniek biedt Schneidereit Professional 
twee verschillende mogelijkheden. 

SNELLE  
DROOGBEURTEN
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Als expert voor op maat gemaakte productoplossingen  
biedt Schneidereit Professional professionele wasmachines  
en drogers aan die voldoen aan individuele eisen van de klant  
tot in het kleinste detail. Met voor geïnstalleerde wasprogramma‘s  
die precies aan uw behoeften voldoen, en een bedieningspaneel  
met uw logo, zo wordt onze commerciële wasmachine uw eigen  
persoonlijke product.

Met de Semiprofessional productlijn, kunt u uw was snel,  
betrouwbaar en zonder veel moeite wassen. Profiteer van van  
het hoge laadvermogen van de machines en innovatief  
snelleprogramma‘s, zodat uw dweilen/doeken en eventueel  
ander textiel altijd snel beschikbaar zijn.

Uniform uiterlijk in alle objecten

Gestandaardiseerde programma‘s maken de  
specificatie van processen mogelijk

Verkeerde toepassingen worden tot een minimum beperkt

Verhoging van de reinigingskwaliteit en  
tevredenheid van de cliënt

Storingvrij door robuuste constructie en apart  
geveerde wasmachine



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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VOOR ELKE BRANCHE

DE JUISTE OPLOSSING.

 
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.

Schneidereit Professional
Kärntener Straße 19 • 42697 Solingen 
Telefoon +31 638 650 814 • Telefax +49 212 7000-54 
info.nl@schneidereit.com www.schneidereit.nl


