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Prijsopgave droogkast type FC17  
Capaciteit 18 kg. Per uur – 6 stuks overalls of andere kledingstukken 
 
Uitvoering: 

• Ommanteling kleur wit 

• 2 gescheiden verwarmingssystemen 2 x 7,5 Kw 

• 2 motoren voor ventilatie 

• elektrische aansluiting 15,3 Kw 

• 6 r.v.s. hangers met inblaas t.b.v. kledingstukken 

• hangers uitwisselbaar 

• dubbele temperatuurregeling met coolddown 

• dubbele micro processor voor besturing 

• recirculatie systeem – warme lucht 

• luchtafvoer diameter 160 mm 

• electrische aansluiting 3 x 400V – 50 Hz + 0 + pe 

• afmeting B.1700mm x D.750mm X H.2070mm 

• netto gewicht 225 kg 
 
Prijs netto excl. btw         € 5295,00 
Korting 10%         €   529,50 
 
Netto prijs excl. BTW       € 4765,50 
 
 
Extra mogelijkheden: 

• 1 rvs rek met haken aan eur t.b.v.  
      kleine handschoenen, sokken etc.    €   250,00 

• 1 rvs hanger t.b.v. handschoenen    €   720,00 

• 1 rvs hanger t.b.v. laarzen /schoenen    €   835,00 
 
bestelnummer droogkast:     131019 
bestelnummer extra hangrail handschoenen  131008 
bestelnummer extra hangrail laarzen / schoenen 131009 
frame, klein materiaalrek op de deur   131011 

 
 
 
extra informatie: 

 
De droogkast wordt in onderdelen geleverd dus past door iedere deur. 
Montagekosten van de droogkast zijn inbegrepen. 
Installatie op bestaande voorzieningen. 
Voorziening door u te verzorgen: 
CEE-Norm stekker aansluiting 
Aansluiting voor luchtafvoerkanaal of goed geventileerde ruimte 

Levertijd momenteel 48 dagen 
 
 
 
 



 
 

 

Goud Laundry Solutions 
Importeur & leverancier van Speed Queen Professionele wasapparatuur 
Importeur & leverancier van Ajax persen en shirt finishers                                                    
Groothandel van Procter & Gamble reinigingsproducten                   
Import en Export van Laundry apparatuur 
Leverancier van zeepdoseringspompen i.c.m. Ariel vloeibaar 
Onderdelen verkoop van alle merken professionele wasapparatuur 
Reparatie service en onderhoud  

Goud Laundry Solutions 
Paukenslag 1 
3286TD  Klaaswaal  
Tel: 0186-576050  Fax: 0186-575047 
Mobiel : 06-20607465 
Kamer van Koophandel Dordrecht, nr.:  24303478 

BTW number: NL 134818283 B01 

Ons rekeningnummer is: 

Rabobank Numansdorp nr.: 36.18.73.581 

IBAN NR. NL49RABO0361873581   

 

 

       

DROOGKAST FC - 17 
droogkast speciaal ontwikkeld voor zware werkkleding. 

  
De nieuwe droogkast type FC17 is speciaal gemaakt voor het 

drogen van zware werkkleding. Uniek van deze droogkast is 

het dubbel droogsysteem, het eerste systeem zorgt voor een 

droging van de kleding van binnenuit (via de speciaal 

ontwikkelde hangers), het tweede systeem zorgt voor een 

droging vanaf de buitenkant van de kleding.  

De twee verwarmingssytemen (inwendige verwarming en de 

uitwendige verwarming van de kleding) zijn d.m.v. een 

microprocessor apart in te stellen. 

Door de unieke verwarming van zowel binnen als buiten de 

kleding is een snellere droogtijd mogelijk. 

Nadat de droogcyclus is afgelopen zal de droogkast 

automatisch een cooldown van 5 minuten gaan aflopen. 

De kleding wordt dan weer tot kamertemperatuur afgekoeld. 

 

Als u de producten zelf wast en behandelt met een 

waterafstotend impregneermiddel zal de droogkast de 

hechting bevorderen en de kleding en u een betere 

bescherming geven tegen water en vuil. 

Goed onderhouden en gewassen kleding is beter bestand 

tegen vuur en water dan kleding waar geen of weinig               

aandacht aan wordt besteed.                                                   

 

      Geen mechanische actie dus behoud van reflectie en textiel 

Optioneel verkrijgbaar:  

 

-Speciaal voor handschoenen is er een speciale hanger ontwikkeld met een intern luchtsysteem.(max. 4 paar handschoenen) 

-Speciaal voor de Laarzen of schoenen is er een speciale hanger ontwikkeld met een intern luchtsysteem 

-Haken voor montage op de deur voor het drogen van kleinere artikelen. 

                     
 

 

De eenvoudige bediening zorgt voor een betrouwbaar resultaat, nadat de temperatuur is ingesteld is een druk op de 

knop voldoende om de droogkast in bedrijf te stellen. 

 

 
                                                                                                                                                                                

 

 

 


