
ZUIVERHEID. ZEKERHEID. SCHNEIDEREIT.

HYGIËNEZEKERHEID, PROCESZEKERHEID,

KOSTENEFFICIËNTIE.

DE VEILIGSTE  
MANIER OM TE 
WASSEN 



BESTE
VRIENDEN.
WANNEER MENS EN MACHINE 
PERFECT SAMENWERKEN.
Kostenbesparing door  
vermindering van het aantal  
arbeidsstappen en tegelijkertijd  
verhoging van de kwaleteit.
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ProTec® wast,

desinfecterend en  

impregneert met 

uiterste precisie.

Daarnaast bieden onze ProTec® machines  
u een automatische mopbehandeling,  
eenvoudige machinebediening en garantie 
van de hoogste desinfectie normen.

ProTec® voldoet aan de hoge eisen van elk  
schoonmaakbedrijf – ook in de gezondheids- 
zorg – de absolute kwaliteit in hygiënisch  
relevante gebieden.

Dat is procesoptimalisatie 
door middel van ProTec®!



ProTec® – Innovatief en probleemoplossend  
voor schoonmaakbedrijven en dienstverleners 
in de gezondheidszorg
U bent als dienstverlener verantwoordelijk voor het waarborgen van hoge standaarden.  
Absolute reiniging, hoogste kwaliteit en 100% gedocumenteerd. Kunnen vertrouwen  
op betrouwbare technologie en geoptimaliseerde processen, stellen u in staat om kosten  
te besparen.

Vloeren Sanitaire vloeren Desinfectie Wasbak WC

SELECTIE VAN HET BEHANDELINGSPRODUCT – PRECIES PASSEND BIJ UW TOEPASSING.
Analoog aan het 4-kleurensysteem dat wordt gebruikt voor de reiniging in de schoonmaakbranche.

Oppervlakte
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GEOPTIMALISEERDE HYGIËNE & PROCESZEKERHEID

Eenvoudige bediening

Geïntegreerd weegsysteem

Overbelasting wordt vermeden

Automatische dosering

Mop-precieze voorbereiding

Betrouwbare documentatie

Stempelsysteem met etikettenprinter

RKI-conforme desinfectie

AUTOMATISCHE
MOPVOORBEREIDING

MEDIC  
PROGRAMMA‘S

RKI- 
CONFORM

EU-MACHINERICHTLIJN
(2006/42/EG)

SERVICE 360°
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1. BELADING MACHINE
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2.  VOLAUTOMATISCHE  
UITVOERING

3. VOLTOOID
DE VEILIGSTE 
MANIER OM TE  
WASSEN 

Bedienzekerheid dankzij het 
intuïtief interactiesysteem. 

Onze machines zijn eenvoudig te bedienen.  
De weergave van de was- en voorbereidings-
programma‘s is gebaseerd op het klassieke 
4-kleurensysteem dat bekend is in de  
schoonmaak, wat de selectie van het juiste  
programma gemakkelijk maakt.

Geoptimaliseerde voorbereidingszekerheid 
dankzij de beproefde SMAS®-technologie.

De registratie van wasrelevante parameters  
leidt tot een mop-precieze dosering van de  
was en desinfectiechemie en een perfecte  
voorbereiding van de dweilen. 

Het continue voorbereidingsproces voor  
reinigings-textiel helpt u om de reinigings- 
kwaliteit te verhogen en tegelijkertijd chemie,  
water, elektriciteit en werktijd te sparen.

Hoogste hygiëne zekerheid, dankzij het  
gedocumenteerde desinfectieproces.

Elk desinfectieproces met wassen en de voor  
de desinfectie relevante procesparameters zijn  
volledig gedocumenteerd, dit is een belangrijke  
documentatiebasis voor hygienebeambten en  
gezondheidsautoriteiten, gepresenteerd  
via USB-stick of app.

Absolute proceszekerheid dankzij  
de innovatieve SMAS®-printer. 

Aan het einde van elke voorbereiding,  
print de geïntegreerde SMAS® printer  
een zelfklevend etiket met informatie  
over de voltooiingstijd, houdbaarheid  
en de behandelingschemie die is gebruitk. 

Door de etikettenprinter met stempel- 
systeem kunt u een overzicht krijgen  
van de toestand van het geimpregneerde  
reinigingstextiel. Te lange opslagtijden  
en eventuele ontkieming in het textiel  
worden zo voorkomen.

Kwaliteitsgarantie van het wasresultaat  
dankzij de extra grote trommelgaten. 

De speciale trommelgaten zorgen dat het  
losgekomen vuil op betrouwbare wijze wordt  
verwijderd uit de trommel, en dat zeer zwaar  
vervuild textiel schoon wordt zonder restanten  
achter te laten. 

Absolute beladingszekerheid dankzij  
het geïntegreerde weegsysteem. 

Een exacte bepaling van het gewicht wordt 
omgezet in een automatisch aangepaste  
dosering en heeft optimale was- en  
voorbereidingsresultaten.

Het gewicht wordt door in de trommel  
ingebouwde weegsensoren nauwkeurig 
gewogen. Dit maakt het mogelijk niet 
alleen een aanpassing van de was en 
voorbereidings parameters, maar ook  
de gewichtsbepaling tijdens het laden.  
Hierdoor wordt overbelading vanaf het  
begin voorkomen.

Eenvoudige 
bediening

Automatische 
dosering

100%  
Desinfectie

Feilloze  
documentatie

Speciale 
trommel  
gaten

Geïntegreerd 
weegsysteem

Meer informatie vindt u op schneidereit.nl/protec

BELADINGSZEKERHEID 

 BEDIENZEKERHEID 

  VOORBEREIDINGSZEKERHEID

   PROSECZEKERHEID

    HYGIËNEZEKERHEID 

      SERVICEZEKERHIED 

ZO SIMPEL IS HET.
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Mops  
wassen.

Wassen, desinfecteren, 
impregneren en te 
bewaren.

Mops drogen  
of vochtig  
opslaan.

Opslag volgens de hoge 
eisen van het RKI voor 
desinfectie.

Reinigins- 
materiaal  
voorbereiden.

Geen open contact met  
chemicaliën, koud schoon 
water- en vuil water. Niet 
meer moeizaam uitknijpen.

Mops  
handmatig  
behandelen. 

Nat dweilen. Droog dweilen.

Zo gemakkelijk is het om processtappen te besparen.

ZONDER SMAS®

MET SMAS®

Tot 80 % vermindering van  
het chemicaliënverbruik

Tot 90 % minder waterverbruik

Tot 70 % tijdwinst bij de vorbereiding 

Tot 10 % hogere prestatiewaarden  
van uw onderhoudsreiniging

DUURZAAMHEID

ECONOMISCHE EFFICIËNTIE

 
TIJDENS DE DWEIL- EN DOEKVOORBEREIDING.
Het Schneidereit mopvoorbereidingssysteem SMAS® is de tijd- en kostenbesparende 
oplossing. Mop en doekvoorbereiding – jarenlang en in de praktijk bewezen en getest. 
Het volautomatische proces leidt tot een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie.

Waar conventionele reiniging onderhevig is aan grote schommelingen als gevolg  
van de handmatige dosering van reinigingschemicaliën, levert SMAS consequent  
de beste reinigingsresultaten.

DUURZAAMHEID EN ECONOMISCHE 
EFFICIËNTIE

ProTec® levert een aanzienlijke verhoging van  
de efficiëntie, constante optimale reinigings- 
resultaten, bescherming van het milieu dankzij  
een exacte dosering en absolute proceszekerheid. 

Verhoging van de proceszekerheid 

Verhoging van de reinigingskwaliteit

Verhoging van de reinigingsefficiëntie

Arbeidstijdbesparing

Kostenbesparing

Besparing van middelen 



DE SERVICE  
MAAKT HET VERSCHIL.
Wij plannen, leveren, installeren en configureren alles rondom uw machines van 
Schneidereit Professional. Wij nemen het contact met de hygiënebe ambten en gezondheids-
autoriteiten 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. 

Planning
•  Beoordeling van de  

behoeften
• Winstgevendheidsberekening
• 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 hygiëne- 
beambten en  
gezondheidsautoriteiten

•  Procesgerichte training 
van medewerkers

Financieren
• Geen kapitaal verbintenis
•  Geen onvoorziene extra kosten 

door reparatie en slijtage
•  Berekenbare kosten die trans-

parant 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

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

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

VOOR ELKE BRANCHE

DE JUISTE OPLOSSING.

Schneidereit Professional biedt oplossingen 
voor een breed scala aan toepassingen in 
de meest uiteenlopende industrieën. Deze 
omvatten vooral het reinigen van dweilen 
en doeken die gebruikt worden om te 
reinigen van kantoren, openbare vervoer-
middelen, gezondheidszorgfaciliteiten etc.. 
Speciale was concepten voor bejaarde  
huizen of gehandicapte instellingen  
behoren eveneens tot onze portefeuille. 

Voor Schneidereit Professional staat niet het 
individuele product in het midden, maar het 
volledige proces – van individuele wasmachine 
tot aan de complete uitgeruste systemen  
alles opmaat en inclusief Full-Service.

Lid van de Europese  
Onderzoeksvereniging  
Reinigings- en hygiënetech-
niek geregistreerde vereniging


