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ELECTROLUX IPARI MOSODAI GÉPEK

Professzionális felhasználók részére
1992 óta: több mint 2000 eladott mosodai gép közel 500 ügyfél részére
Electrolux mosoda prémiumkategóriás hajdúsági szállodákban
2010: HOTEL ÓBESTER, DEBRECEN
2013: HOTEL ARANYBIKA, DEBRECEN
2016: BOROSTYÁN MED HOTEL, NYÍRADONY
Cégünk évekkel korábban már felszerelte Debrecenben a Hotel Óbester, majd a Hotel Aranybika mosodáját. A tulajdonosi kör a korábbi kedvező tapasztalatok hatására a 2015 végén megnyílt nyíradonyi Borostyán Med Hotelbe is Electrolux berendezéseket rendelt.
Ez a szálloda Debrecentől 20 kilométerre, a gyógy- és termálvizekben
gazdag alföldi régió közepén, Nyíradony-Tamásipuszta településen
épült fel 7 hektár területen. Egyesíti a wellness hotel és a magánklinika
funkcióit.
A szálloda a már jól bevált megbízhatóan működő Electrolux típusokat
választotta, a 27 kg-os kapacitású mosógépet és szárítógépet, valamint
a minőségi vasalást biztosító szalagos kalandert.
Az általunk nyújtott megbízható karbantartási és szervizháttér, valamint
a gyors alkatrész utánpótlás az alapja a zökkenőmentes működésnek.

HÍREINK
ELECTROLUX GYÁRTÓÜZEM BŐVÍTÉSE
Az Electrolux Professional, jövőre új részleggel bővíti a svédországi Ljungby-ban lévő gyártóüzemét, ahol
a professzionális mosógépeket és szárítógépeket, a Lagoon (teljesen vízalapú) tisztítási rendszer speciális berendezéseit, valamint az ED intelligens mosószer adagoló rendszer termékeit gyártják. A cég
modernizálja a kutatási-fejlesztési részlegét, hogy felgyorsítsa a termékfejlesztés és a piaci bevezetés
folyamatát.
Alberto Zanada elnök kiemelte, hogy a fenntartható fejlődés alapja a mosodatechnika területén az állandó innováció, amely megkönnyíti a felhasználók életét és ez az új beruházás már a jövőbeli lehetőségeket
alapozza meg

ELECTROLUX 2016 LEGINNOVATÍVABB
MÁRKÁJA
A Plus X immár 13 éve minden évben díjazza az innovatív technológiákat és termékeket.
2016-ban az Electrolux Professional két termékcsoportja is elnyerte a rangos nemzetközi díjat. Ezek a higiénikus
ipari mosógépek legújabb generációja, valamint a jelen hírlevelünkben is bemutatott MyPro félipari gépek voltak.
Mindezek mellé az Electrolux Professionalt külön is díjazták, mint 2016 leginnovatívabb cégét, a professzionális elektromos berendezések kategóriájában.
Részletes adatokért hívja irodánkat, vagy keresse fel honlapunkat: www.polizo.hu

POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Iroda: 2011 Budakalász, József A. út 75. Telefon: (26) 540-315, (26) 540-316
Web-lap: www.polizo.hu, E-mail: info@polizo.hu

Electrolux mosodai berendezések
különböző piaci szegmenseknek
HOTELEK
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 gyors,
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, egyszerű kezelhetőséget. A
megnövelt centrifugálási fordulatszám hatékony víztelenítést biztosít. A
szárítógépek tengelyirányú levegőbefúvása gyorsítja a vízelpárologtatást, rövidebb lesz a szárítás.
Példa: Egy 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.

SZOCIÁLIS OTTHONOK
Több száz gépünk működik az ország számos szociális intézményében.
Többféle textília kitisztítására van szükség az ágyneműtől a terítőkön át
a felsőruházatig.
Mosógépek és szárítógépek a felsőruházat tisztítását, a kalanderek pedig a síktextíliák minőségi vasalását biztosítják.

FÉLIPARI GÉPEK ÓVODÁK, BÖLCSŐDÉK,
KISEBB IDŐSOTTHONOK SZÁMÁRA
Az Electrolux korszerű 8 kg-os félipari mosógépe és szárítógépe ideális választás kisebb kapacitásigényű felhasználók, óvodák, bölcsődék,
panziók, éttermek, fodrászatok, fitness klubok, takarítócégek és egyéb
vállalkozások számára
Az ipari berendezéseknél olcsóbbak, a ház- Rendelhető opciók:
tartási gépeknél tartósabbak, élettartamuk
– lábazat beépített fiókkal
7500 üzemóra, amely 4-5-szöröse a háztartási gépekének. Rozsdamentes acél kivitelűek,
– összeépítő keret, kihúzható polccal
összeépítő keret segítségével egymásra tele- Electrolux WE170 félipari mosógép
píthetők, ezáltal kis alapterületen is elférnek.

MOSODAI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
ZÖLD MOSODA VEGYTISZTÍTÁS HELYETT

Ár: 434.000,-Ft + ÁFA
Electrolux TE1120 félipari szárítógép
Ár: 356.000,-Ft + ÁFA

A Lagoon az Electrolux egyedülálló vízalapú tisztítási rendszere, amellyel a kényes textilek is
tisztíthatók, ezáltal kiváltható a vegytisztítás. Ez a környezetbarát technológia kizárólag biológiai
úton lebomló mosószereket alkalmaz. A speciális mosó- és szárítóprogramok, valamint a szakszerű finiselés biztosítja a kívánt tisztító hatást. A ruhák színei élénkek maradnak, tapintásuk
finom, illatuk kellemes. A Lagoon egy egyedülálló vízalapú tisztítási technológia a világon, amelyet a Woolmark is elismer. Aki mosószalon nyitását fontolgatja, annak mindenképpen ajánljuk a
Lagoon rendszer alkalmazását, mivel világszerte a környezetbarát megoldásoké a jövő.

