Deze folder wordt u
aangeboden door:

Bent u geïnteresseerd naar
andere voordelen van de
producten van Valinn of w ilt u
prijsinf ormatie hebben neem
dan contact met ons op.

Oplossingen op maat.
Valinn bied pasklare oplossingen voor elke
keuken, van voorlader, doorschuifmachine tot
tunnelmachine, inclusief spoeltafels, werktafels
en waterbehandeling.
Door de jarenlange ervaring met het
vaatwasproces, zowel technisch als chemisch,
staan de Valinn vaatwassers garant voor een
schone vaat.

VALINN

De vaatwas specialist

Gildenstraat 20
4143 HS Leerdam
T. +31 (0)85 9020420
mail@valinn.nl

Met het service garantieplan van Valinn bent u
jaren zorgeloos verzekerd van een schone vaat.
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Voorladers / Glazenspoelers
De Valinn voorladers / Glazenspoelers zijn stevig en
elegant, ontworpen om alle soorten vaat te
verwerken terwijl hierbij ook de kwaliteit en lange
levensduur van de professionele vaatwasmachine
gegarandeerd blijft. De range bestaat uit 4 lijnen met
21 modellen, van basis modellen met
elektromechanische bediening tot luxe modellen
met elektronische bediening.
Het aanbod is compleet met compact modellen en
schoonwater modellen. Een unieke mix van
innovatie en styling garandeert een hoge kwaliteit
voor het wassen van uw vaat en is ideaal voor elke
instelling, restaurants, hotels etc.
Het afwassen van borden, glazen, kopjes, bestek
etc. is in een mum van tijd gebeurd met deze kleine
giganten. Deze vaatwassers zijn uitermate geschikt
voor kleinere ruimtes, bijv. onder de bar of in een
kleine keuken.
Met de juiste waterbehandeling kan de schone vaat
direct de kast in.

Doorschuivers
De Valinn Doorschuif vaatwassers: Stevig,
betrouwbaar en elegantie. De Valinn
doorschuivers geven de beste waskwaliteiten
voor al uw vaat en garanderen een lange
levensduur van de vaatwassers. De VDS- H- lijn
heeft 4 modellen van basis modellen met
elektromechanische bediening tot
geavanceerde modellen met elektronische
bediening.
De Valinn doorschuif range kan op verzoek
uitgevoerd worden met aan en afvoertafels om
op die manier de meest efficiënte manier van
afwassen te creëren, hetgeen ideaal is voor
medium tot grote instellingen, hotels,
restaurants etc.

Pannenwassers / Gereedschappenwassers
Professionele Pannenwasser Valinn. Stevig,
betrouwbaar en functioneel ontwerp voor het
beste gebruikersgemak. Dat is wat je krijg met
de Valinn pannenwassers, ideaal voor de grote
vaat zoals potten, pannen grote rekken,
gereedschappen etc, gegarandeerd voor de
grootste kwaliteit en bedrijfszekerheid.
De pannenwas serie levert 9 modellen. 5
compacte modellen voor de kleinere en 4
grotere modellen voor de grotere
cateringbedrijven, restaurants, hotels,
slagerijen, bakkerijen, etc.
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