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NIEUW - UNIKON (Snij-) Handschoenen wasmachine 

 

Doordat er de afgelopen jaren vragen uit de markt zijn gekomen voor een handschoenen 

wasmachine, is Unikon een dergelijke machine gaan ontwikkelen.  Inmiddels is deze machine 

langdurig getest en is het nu zo ver dat Unikon met trots deze innovatieve (snij-) handschoenen 

wasmachine aan zowel de binnenlandse, als de buitenlandse, markt kan presenteren.  

 

Door de ontwikkeling van deze wasmachine kunnen wij nu een oplossing bieden aan de 

vraagstelling uit de markt om de handschoenen, die in de vleesbranche gebruikt worden, 

grondiger en op een meer efficiënte wijze te reinigen. Tevens spelen wij met het uitbrengen van 

deze machine in op de verhevigde controles op hygiëne, die op dit moment plaats vinden in de 

vleessector.  

 

Aangezien het reinigen van de (uitbeen-)handschoenen momenteel nog veelal handmatig 

gedaan wordt, en het tijdrovend, arbeidsintensief en uiterst onplezierig werk is, levert onze 

wasmachine in een krappe arbeidsmarkt  voor zowel de werkgever, als voor de werknemer, grote 

(besparende) voordelen op!  

 

De  voordelen van de Unikon handschoenen wasmachine zijn: 

 Zowel een visueel, als bacteriologisch, schoon resultaat 

 Een was cyclus van slechts 15 minuten (tot 50 handschoenen) 

 Eenvoudige bediening 

 Een substantiële besparing in de arbeidskosten 

 Een zeer laag waterverbruik (per handschoen slechts 0,4 L) 

 Lage onderhoudskosten 

 Een lange stand tijd van het waswater door toepassing van een filtersysteem 

 Korte terugverdientijd 

 De mogelijkheid tot drogen 

 De garantie van continuïteit door het gebruik van A-merk onderdelen, die wereldwijd 

leverbaar zijn 

 De wereldwijd beschikbare Unikon service 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brochure vragen hebben, of een gesprek willen aangaan, dan 

vernemen wij dit uiteraard graag van u. 

 

UNIKON; al meer dan 50 jaar uw (maatwerk-) oplossing in reinigen en drogen! 


