
EXCEPTIONAL WASHING SOLUTIONS

 Grondige reiniging

 Energiezuinig

 Kosteneffectief

 Gebruiksvriendelijk

 Veilig

 Voldoet aan regelgeving

 Ook geschikt voor rollators

Rolstoel
wasmachine



UNIKON biedt de
oplossing

UNIKON levert wereldwijd  was- 
en droogmachines sinds 1968. 
Dankzij deze jarenlange ervaring 
weten we wat de specifieke 
behoeften uw branche zijn. Wij 
ontwikkelen, produceren, verkopen 
en onderhouden industriële 
wasmachines en drogers 
wereldwijd vanuit onze vestiging 
in Barneveld, Nederland.

Met een UNIKON machine maakt 
u niet alleen hygiënisch, maar ook 
milieuvriendelijk schoon. Onze 
machines gebruiken aanzienlijk 
minder water, chemicaliën en 
energie en zijn 100% recyclebaar.

Wij helpen u graag met de juiste 
was- en droogoplossing binnen uw 
bedrijf. Neem gerust contact met 
ons op voor een advies op maat.

Hermesweg 30 A
3771 ND Barneveld
Nederland

+31 (0) 88 - 877 0500

info@unikon.com

www.unikon.com

UNIKON staat voor:

• Kwaliteit, uitsluitend A-merk onderdelen
• Machines zijn 100% recyclebaar
• Meer dan 50 jaar ervaring
• Gebruiksvriendelijk
• Lage onderhoudskosten
• Waterbesparende en energiezuinige systemen
• Wereldwijde Unikon Service

Als u vragen of interesse in een industriële
wasinstallatie hebt, neem dan contact met ons op.

Rolstoel wasmachine
Introductie van de revolutionaire nieuwe rolstoelwasmachine! Deze innovatieve 
machine is speciaal ontworpen voor het grondig reinigen en ontsmetten van 
rolstoelen en rollators, zodat ze hygiënisch en veilig blijven voor gebruik. Met 
zijn krachtige reinigingssysteem en gebruiksvriendelijke bediening maakt de 
rolstoelwasmachine het eenvoudig om rolstoelen in topconditie te houden. Het is 
perfect voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere instellingen die meerdere 
rolstoelen schoon en klaar voor gebruik moeten houden.

De machine is gemakkelijk te gebruiken, plaats de rolstoel of rollator in de waskamer, 
kies de juiste reinigingscyclus en laat de machine de rest doen. Onze machine is 
ontworpen met het oog op veiligheid, zodat het reinigingsproces proces zacht is voor 
de rolstoel maar hard voor vuil en ziektekiemen. Hij is ook energie-efficiënt ontworpen, 
waardoor u geld bespaart op uw energierekening. Neem geen genoegen met vuile 
en onhygiënische rolstoelen. Investeer vandaag nog in een rolstoelwasmachine en 
geef uw patiënten en cliënten de schone en veilige rolstoelen die ze verdienen. Neem 
contact met ons op voor meer informatie over deze geweldige machine.

Voordelen:
 Grondige reiniging: Een rolstoelwasmachine is speciaal ontworpen om rolstoelen grondig 

te reinigen en te ontsmetten, zodat ze hygiënisch en veilig blijven voor gebruik.
 Gebruiksvriendelijk: De machine is eenvoudig in gebruik, met eenvoudige bediening en 

een gebruiksvriendelijke interface.
 Veilig en voorzichtig: De machine is ontworpen met het oog op veiligheid, zodat het 

reinigingsproces zacht is voor de rolstoel maar hard voor vuil en ziektekiemen.
 Energiezuinig: De machine is ontworpen om energiezuinig te zijn
 Kosteneffectief: Het gebruik van een rolstoelwasmachine kan op de lange termijn geld 

besparen, omdat de rolstoelen dan minder vaak vervangen hoeven te worden en ook op 
arbeidskosten kan worden bespaard.

 Handig: Met een rolstoelwasmachine kunnen gemakkelijk en handig meerdere 
rolstoelen in korte tijd worden gereinigd, waardoor het perfect is voor ziekenhuizen, 
verzorgingstehuizen en andere instellingen of bedrijven.

 Voldoet aan regelgeving: Een rolstoelwasmachine kan instellingen helpen om te 
voldoen aan de voorschriften met betrekking tot hygiëne en sanitaire voorzieningen in 
zorginstellingen.

Technische specificaties
Machine

Maximale afmetingen (mm) 1750 x 1750 x 1600 mm (l x w x h)

Systeem

Spoeiysteem Spoeiysteem met roestvrijstalen sproeiers

Materiaal Roestvrij staal 304

Verbruik en capaciteit

Waterverbruik 30 - 50 liter per cyclus

Capaciteit 4 - 12 per uur, afhankelijk van vervuiling en gekozen opties

Cyclus 5 - 15 minuten


