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Tisztítson frottírt a legújabb generációs
Electrolux berendezésekkel!
Szállodáknak kifejezetten ajánlott a frottír textíliák helyben tisztítása. Ehhez csak mosógépre és szárítógépre van szükség.
A mosás, szárítás, hajtogatás csekély hely- és munkaerő igényű, a
gépek beszerzése nem terheli meg jelentősen a szálloda költségvetését, ugyanakkor akár egy éven belüli megtérülésre lehet számítani.
Az Electrolux legújabb generációs berendezései gyorsan és
gazdaságosan végzik ezt a műveletet. A modern Compass Pro
vezérlés lehetővé teszi a gyors, zökkenőmentes működést, egy-

szerű kezelhetőséget. A megnövelt centrifugálási fordulatszám
hatékony víztelenítést biztosít. A szárítógépek tengelyirányú
levegőbefúvása gyorsítja a vízelpárologtatást, rövidebb lesz a
szárítás.
Példa: Egy 24-27 kg kapacitású mosógép és egy hozzá
illeszkedő szárítógép beállításával, 10 m2 helyen műszakonként
190-210 kg frottír textilt lehet kitisztítani, és a gépek kezeléséhez a legtöbb esetben nincs szükség új munkaerő felvételére.

ELECTROLUX
ipari mosógépek új generációja

ELECTROLUX
ipari szárítógépek új generációja
ÚJ
Compass Pro®
vezérlés

• egyedi
programok
összeállítása
• súlyautomatika
• kedvező mosószer és energia
felhasználás
Megnövelt
centrifugálási
fordulat
G faktor 450

• magyar nyelvű menü
• nagyméretű kijelző
• könnyen kezelhető
forgókapcsoló, programválasztáshoz
• menüből három kattintással kivá
lasztható és elindítható programok
• gyors választógombok
a leggyakrabban használt
programokra és
opciókra

• optimalizált szárító
program csomagok
• szervizprogram
paraméterek
beállítása

Tengelyirányú
levegőbefúvás

Akció nyár végéig!

Az alábbi géppárokra 2013. szeptember 30-ig 10% kedvezményt tudunk biztosítani.

Electrolux W5105H
ipari mosógép
Kapacitás: 11 kg
Megnövelt fordulatszám:
1165 ford/perc

Electrolux T5250
ipari szárítógép
Kapacitás: 11 kg

Electrolux W5240H
ipari mosógép
Kapacitás: 24-27 kg
Megnövelt fordulatszám:
1005 ford/perc

Electrolux T5550
ipari szárítógép
Kapacitás: 27-30 kg
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Egy legenda újjáéled Debrecenben – Hotel Aranybika
Kvízműsorba való kérdés: melyik az a szálloda,
amelynek tervein Steindl Imre és Hajós Alfréd
is dolgozott, vendége volt többek között Széchenyi István, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós,
Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond valamint
Bruno Kreisky és Helmuth Kohl egykori osztrák
illetve német kancellár, koncerttermében pedig
Bartók Béla is többször adott hangversenyt?
Megfejtés a debreceni Hotel Aranybika.

Az Electrolux mosodai berendezéseit több
nagynevű hazai szálloda használja, köztük több
Monarchia-korabeli műemléképületben működik, mint például Budapesten a Hotel Royal és a
New York Palace. Ezek sora bővül most a közel
500 ágyas Hotel Aranybikával.
Cégünk néhány éve a debreceni Hotel Óbester
mosodáját szerelte fel korszerű berendezésekkel. A szállodán kívül éttermet és cukrászdát is
üzemeltető cégcsoport lett időközben a Hotel
Aranybika új tulajdonosa. A megelőző többéves
kedvező felhasználói tapasztalat alapján döntöttek ismét az Electrolux berendezések mellett,
mert a minőségi textiltisztításra ebben a márkában látták a garanciát.
Modern, gazdaságos, környezetbarát, könnyen
kezelhető gépeinket elégedett szállodai felhasználók széles köre alkalmazza.

A patinás hotel helyén már a 18. században vendégfogadó működött, később bővítették szállodává és lett Debrecen egyik jelképe. Az eredetileg
egyemeletes szállodát a 20. század elején lebontották, majd szecessziós stílusban újjáépítették,
immár Hajós Alfréd tervei alapján. A szálloda az
utóbbi években bezárt, a tulajdonosváltás hosszan
elhúzódó folyamata után idén nyitja meg újra
kapuit a közönség előtt.

