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• Wasmachines warm - en koudwater 

• Wasmachines Elektrisch verwarmd 

• Drogers Elektrisch verwarmd 

• Drogers Gas verwarmd 

• Ook stapelbaar leverbaar 
 
 

 
 

 

Goud Laundry Solutions bel voor een afspraak: tel 0186-576050 
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UITVOERING ROESTVRIJSTAAL ( GESTAPELD ALLEEN IN WIT LEVERBAAR) 
 

 
 

model 2008 in roestvrijstaal uitgevoerd of in het wit met grote deuropening 

 

links droger 8 kg Horizonline N-serie 

 

midden wasmachine/droger gestapeld 8kg Horzionline N-serie alleen in wit leverbaar 

 

rechts wasmachine 8kg Horzionline N-serie 
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Droger electrisch verwarmd merk SpeedQueen 
Type NFEL47 roestvrijstaal elektrisch verwarmd 
Capaciteit 6 - 8  kg  
Computer besturing  
Eenvoudige bediening kies programma en druk op start 
Keuze uit 4 programma’s niet onderbreekbaar 
 
 

 
   
� 4 programma’s  (koud – low- medium – high) temperatuur 
 
� roestvrijstaal uitgevoerd 
 
� Veiligheids deurswitch, machine stopt bij openen deur 
 
� Groot stoffilter zit in de deur gemonteerd 
 
� Axiale luchtstroming 
 
� Trommel inhoud 7.0cu ft (201 liters) 
 
� Luchtstroming 220 CFM (105 liters/sec) 
 
� Elektrische verwarming 6 kW 

 
� Alleen uitvoerbaar als luchtafvoerdroger 
 
� Voltage 3 x 380 + N + PE  16 ampere 
 
� afmetingen: breedte. 683mm x diepte 711mm x hoogte 1092mm 
 
� Netto gewicht 68 kg. 
 
� Bruto gewicht 73 kg. 
 
� Gekeurd: UL,CSA,CE 

 
  
Prijs per stuk excl. BTW        € 1500,00 
 

Deze drogers beschikken over een lucht/ rookgasafvoer van 100 mm en dienen naar buiten 

worden aangelegd.  
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Wasmachine inhoud 8 kg electrische verwarming  Merk SpeedQueen 
Heet en koud water aansluiting,Type NWFL44 /45 wit met rvs blad 
Zeer gemakkelijk te bedienen en tijdens programma niet te onderbreken 
Kies temperatuur en druk op start 
Capacity 6/8 kg.  
Zeepautomaat voor automatisch vloeibare zeepdosering mogelijk   

 
  

� Kleur roestvrijstaal uitgevoerd 
 
� Computer besturing eenvoudig te bedienen, programma is niet te onderbreken. 
 
� 5 programma’s (was en spoeltijden zijn instelbaar alleen tijdens programmeer mode) 
 
� Multiple speed motor ¾ HP inductie met uitbalance regeling (geen koolborstels) 
 
� Centrifuge snelheid 500, 650 ,1000 rpm 
 
� Trommel volume 2.84 cu.ft (80 liters) 
 
� Waterinlaat heet en koud ¾” (29mm) of alleen koud ook mogelijk 
 
� Waterdruk 20 to 120 psi ( 1.4 / 8,3 bar) 
 
� 3 x 380V + N + PE – 50 hZ / 16 ampere 
 
� Electrische verwarming 2 x 2.4 kW = 4800W 15 ampere 

 
� Afvoer door pomp of afvoerklep 
 
� Afmetingen : breed 683mm x diep 711mm x hoog 1092mm 
 
� Netto gewicht 120 kg. 
 
� Bruto gewicht 125 kg. 
 
� Gekeurd: UL,CSA,CE 

 
Prijs excl. BTW         € 2650,00 
 
Mogelijkheid voor automatische zeepdosering d.m.v. automatische zeeppomp €   275,00 
 
Eventueel extra mee te leveren:  
 
Ariel professional 20 liter can geconcentreerd wasmiddel voor automatische dosering  €     94,00 
 
5 cans 20 liter Ariel professional  voor automatische dosering    €   425,00 

cans worden meegeleverd met de machine zodat deze direct start klaar is 
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GGZ-centrum Westfriesland Centraal 
Maelsonstraat 1 
1624 NP Hoorn 
 

Ger.deben@ggzwf.nl 

 

         
         Klaaswaal, 02 december 2008 
 
Geachte heer G.Deben, 
 
Naar aanleiding van uw telefonische onderhoud, hebben wij hierbij het genoegen U bijgaand de 
volgende folders en prijsopgaves toe te zenden. 
 

� Wasmachine en drogers Horizon Line  
 
De wasmachines uit de Horizonline zijn standaard voorzien van een afvoer d.m.v. grote pomp,  
Bij aansluiting van de pomp adviseren wij een afvoer van 50 mm met stankafsluiter. 
De wasmachines beschikken over een heet- en koudwater aansluiting, dit versneld het wasproces en 
verlaagd de energiekosten (mits er een gasgestookte verwarmingsinstallatie aanwezig is )  
Het is echter ook mogelijk om de wasmachine alleen op koud water aan te sluiten. 
De elektrische verwarming zorgt dan voor het verwarmen van het water 
 
De drogers zijn voorzien van luchtafvoer met een diameter van 100 mm  
Bij het uiteinde adviseren wij een overdrukrooster met lamellen. (geen vast rooster i.v.m. verstopping) 
of een regenkap als deze op het dak zit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouwende U hiermee van dienst te kunnen zijn en tot verstrekken van nadere informatie, verblijven 
wij, 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Goud Laundry Solutions 
Dhr. André Goud 


