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Geachte heer/ mevrouw
Hoe vaak gebeurt het niet dat uw personeel naar buiten moet met wind en regen.
Goede werkkleding beschermd uw personeel tegen zaken als wind, regen, vuil en vuur.
Naarmate de kleding vuiler wordt zal de beschermende taak en de levensduur afnemen.
Werkjassen en broeken met striping worden vuil waardoor er weinig tot geen reflectie meer is.
Heeft u weleens met een natte jas, broek of overall gewerkt ?
Goud Laundry Solutions levert professionele was- en droogapparatuur voor kleine en grote bedrijven.
Wassen:
Indien u uw kleding naar een wasserij brengt zal er op alle mogelijke manieren worden bespaart op
het produkt waarmee gereinigd wordt, vaak komt het voor dat er met middelen gewerkt wordt die
absoluut niet goed zijn voor uw kleding.
Wist u dat wasverzachter de brandvertragendheid van uw kleding tegenwerkt ?
Wij kunnen u een totaal pakket aanbieden inclusief vloeibare wasmiddelen, vloeibare produkten zorgt
ervoor dat uw kleding zijn natuurlijke kleur behoudt
Bijgaand treft u documentatie aan van onze speciale ontwikkelde droogkast voor werkkleding.

Vertrouwende U hiermee van dienst te kunnen zijn en tot verstrekken van nadere informatie, verblijven
wij,
Hoogachtend,
Goud Laundry Solutions
Dhr. André Goud
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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.
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Droogkast type FC 17 MP:
Technische gegevens:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikelnr.
Capaciteit
Afmetingen uitwendig b x h x d
Hoogte binnenzijde
Kleur
Gewicht
Aansluiting
Electrisch vermogen
De kast wordt gedemonteerd geleverd

: 131019
: max. 18 kg gelijk aan 6 grote overalls
: 1700 x 2100 x 750 mm
: 1700 mm
: wit
: 200 kg
: 3 + N + PE 400 V, 50 Hz
: 15 kW
dus past overal naar binnen.
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