
HÍRLEVÉL

2018
jubileumi szám

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

25 év az Electrolux mosodatechnika képviseletében

A POLIZO KFT. 1993 óta a svéd Electrolux professzionális mosodai berendezéseinek hazai 
forgalmazója. Az elmúlt negyed században cégünk a piac meghatározó szereplője lett, az ál-
talunk képviselt márka pedig mintegy 500 elégedett ügyfél mindennapjait könnyítette meg.

25 év • 2200 eladott gép • 500 felhasználó5



Segítség a balatoni régiónak
Sport Mosoda, Veszprém

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, fodrá-
szatok, fitness klubok, takarítócégek és egyéb vállalkozások számára 
Az ipari berendezéseknél olcsóbbak, a háztartási gépeknél tartósabbak, élettarta-
muk 7500 üzemóra, amely 4-5-szöröse a háztartási gépekének. Rozsdamentes acél 
kivitelűek, összeépítő keret segítségével egymásra telepíthetők, ezáltal kis alapte-
rületen is elférnek. 

Rendelhető opciók: 
– lábazat beépített fiókkal 
– összeépítő keret, kihúzható polccal 
Electrolux WE170 félipari mosógép 
Ár: 447.000,-Ft + ÁFA 
Electrolux TE1120 félipari szárítógép 
Ár: 366.000,-Ft + ÁFA 

A Balaton és szűkebb környezete hagyományosan a belföldi turiz-
mus által leginkább kedvelt régió. A szállodaipar folyamatos fejlesz-
tésekben gondolkodik és ez jelentős beszállítói kapacitás kiépülését 
vonja magával.
A szakma már hosszabb ideje hiányolja a minőségi mosodai szol-
gáltatásokat a térségben. Ebben jelent előrelépést az a veszprémi 
vállalkozás, amelynek mi szállítottunk komplett mosodai gépparkot.

Electrolux W5300H ipari mosógép
A 30 kg-os kapacitású, korszerű vezérléssel ellátott, robosztus be-
rendezés, víz- és energiatakarékos működéssel a legjobb választás 
kereskedelmi mosodák számára.

Electrolux T5675 ipari szárítógép
A tengelyirányú légbefúvás és a kiváló tömítettség hatékony szárí-
tást tesz lehetővé. Az oda-vissza forgó dob és az automatikus ru-
hanedvesség figyelő rendszer is a minőségi textilkezelést szolgálja.

Electrolux IC4 4832 ipari mángorlógép
A Dubixium® olajtöltésű kétrétegű vasaló-
henger egyenletes hőeloszlást, ezáltal jobb 
vasalási minőséget, valamint nagyobb telje-
sítményt biztosít az elektromos és gázfűtésű 
gépeken.

Stirolux vasalópult 
asztali gőzfejlesztővel és gőzölős ipari vasalóval

Ár: 199.000,-Ft + ÁFA

Ajánlataink


