
De nieuwe proLine van Schulthess.
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The Game Changer.

De nieuwe proLine wasmachine van Schulthess zorgt voor een revolutie in het wasproces.

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om tijd te besparen, kosten te besparen 
en het milieu te beschermen terwijl u meer wasgoed gedaan krijgt. De nieuwe 

proLine van Schulthess geeft een boost aan het wasproces. Met de snelste 
wasprogramma's die momenteel beschikbaar zijn, kunt u elk jaar tot wel 500 

extra wasbeurten draaien. Dankzij perfect op elkaar afgestemde 
wasprogramma's bespaart u bij elke wasbeurt elektriciteit en water. Deze 

hoogwaardige industriele apparaten voor professionals zijn robuust en 
duurzaam. Zwitserse kwaliteit die loont.

Reductie in vergelijking met concurrenten
–10%
Energie

Energieverbruik
 kWh/kg

Waterverbruik
 l/kg

Benodigde tijd
min/kg

–5%
Water

–10%
Tijd



W65 7 kg 65 l

W80 9 kg 80 l

W100 11 kg 100 l

Breng een top professional 
in je team.
Voor nieuwe wasrecords met gegarandeerde hygiëne

De nieuwste generatie van onze ultramoderne commerciele en industriele apparaten is 

aangepast aan sector-specifieke behoeften. Professionele reiniging is gegarandeerd 

dankzij het meertalige bedieningspaneel en profiClean-programma's. Met wetClean 

heeft u bijvoorbeeld een kostenbesparend en milieuvriendelijk alternatief voor chemisch 

reinigen en krijgen ziektekiemen geen kans dankzij desinfectieprogramma's.

zijn
Alle modellen

digitaal verbonden! *

*Vraag uw adviseur welke 

digitale oplossingen vanaf 

wanneer beschikbaar zijn.



De nieuwe generatie 
wasmachines in een 
overzicht. De belangrijkste kenmerken

De snelste wasprogramma's: bespaar tijd en geld; was grote hoeveelheden

wasgoed en meer ladingen in minder tijd

Zwitserse kwaliteit: duurzaam, robuust en onderhoudsarm

24 vrij programmeerbare posities: sla specifieke programma's 

op voor elke keer perfecte wasresultaten

Meest efficiente technologie:
laag energieverbruik

Eenvoudige bediening: dezelfde gebruikersinterface als op elk

ander Schulthess-apparaat

Alle modellen zijn beschikbaar als digitaal connected

Andere belangrijke kenmerken
De Professional-versie bevat ook de volgende extra functies:

wetClean: milieuvriendelijke, zachte wasverzorging

Desinfectieprogramma's + hygienebewaking: hygienisch, 
schoon en kiemvrij wasgoed

Favorieten: gesorteerd op populariteit en maakt het

dagelijks leven met een vingerbeweging gemakkelijker

profiClean-groep: voorgedefinieerde gebruikersspecifieke

programma's om het gebruik nog eenvoudiger te maken

Quickwash: verfrist ongekreukte of nieuw gekochte

kleding in 15 minuten



Snelle droogprogramma's:
bespaart tijd en geld

Met exacte vochtmeting:
betrouwbare, optimale droging

Meest efficiënte technologie:
geoptimaliseerde warmteterugwinning, laag energieverbruik

Geintegreerd Schulthess-bedieningsconcept:
bediening en reiniging met maximaal comfort

Bespaar tijd en geld
met onze droger 

perfect afgestemd op 
de wasmachines.

Elke professional heeft een 
perfecte partner nodig.
Het draait allemaal om drogen

Hoe efficient krachtige wasmachines ook zijn, als het wasgoed zich ophoopt voor de drogers, is het 

tijdsvoordeel verdwenen. Daarom maken onze nieuwe drogers ook deel uit van de nieuwe generatie 

proLine van Schulthess. Deze professionele drogers bieden ook snelheid en een 

groot besparingspotentieel.

D200 11 kg*



Wij helpen

u graag!
Neem contact op

Sales
+31 (0) 884004100

info@schulthess.nl

Schulthess by Rodus Professional
Kanaalstraat 24

5347 KM OSS

Nederland

www.schulthess.nl

Onze vakkennis
tot uw beschikking.
Met onze ervaring in ecologische en efficiente wasoplossingen kunnen wij u 

deskundige ondersteuning bieden en u adviseren over uw ideale nieuwe apparaat. 
Bel of mail ons gewoon.


