
Inruilkorting op alle typen vaatwas machines

VarioPower
Met de variabele wasdruk 
VarioPower reguleert de 
machine de wasdruk op 
basis van het vaatwerk en de 
vervuilingsgraad.
• Optimale wasresultaten
• Bescherming van het 

vaatwerk

Full-flowfiltratie
Bij full-flowfiltratie wordt 100% 
van het waswater door een 
fijnmazige zeefcilinder geleid.
• Continu schoon waswater
• Optimale wasresultaten
• Gereduceerd water- en 

energieverbruik

De nieuwe PT-serie doorschuifvaatwasmachines

Top Performance

Touchscreen
Het touchscreen is het intuïtieve  
bedieningspaneel van de PT-
serie.
• Zelfverklarende, taalonaf-

hankelijke bediening
• Kleurgecodeerde éénknops- 

  bedie ning met voortgangs-
indicatie

• Foutindicatie voor een snelle 
foutoplossing

• Toegang tot hygiëne- en 
bedrijfsdagboek

25%
INRUIL 

KORTING

U heeft al een 
Winterhalter PT  
vanaf € 5.549,-

Beste wasresultaat
• Elliptische wasvelden met  

speciaal geplaatste sproeiers 
• 4-voudig wasbadfiltratie-

systeem met troebelheids-
sensor

Energy
• Gepatenteerde circulatie  - 

luchtwarmtewisselaar voor  
de voorverwarming van het  
koude aanvoerwater door  
middel van dampafzuiging

• Nagenoeg geen damp-
uittreding

• Energiebesparing (valt onder 
Energie-investeringsaftrek 
(EIA))

• Het ruimteklimaat wordt  
verbeterd

UC-serie
Verkrijgbaar  
in de maten  
S, M, L en XL

Communicatietalent
• Optische en akoestische 

signalen voor een snelle 
herkenning van storingen.

• Maakt directe interactie en 
het verhelpen van storingen 
mogelijk

• Bespaart de herhaling van  
een wasbeurt

UC-serie voorlader vaatwasmachines

Stel zelf uw droommachine samen

25%
INRUIL KORTING

U heeft al een 
Winterhalter UC-S 

vanaf  € 2.822,-

Wanneer u tussen 17 november  
en 31 december 2014 een nieuwe  
Winterhalter vaatwasmachine 
aanschaft krijgt u direct 25% 
inruil-korting op de bruto-
aanschaf prijs. Dit houdt in dat u  
nu al een PT-500 heeft vanaf  
€ 5.549,00 en een UC-S voorlader  
vanaf € 2.822,00. Vraag uw 
dealer of een vertegenwoor-
diger van Winterhalter naar 
de prijs van de voor u meest 

Deze actie is niet van toepassing i.c.m 

eventuele andere acties of aanbiedingen.

geschikte Winterhalter vaatwas-
machine.

Deze tijdelijke actie biedt u nu  
de gelegenheid om extra voor - 
delig een snelle en energiezuinige  
machine aan te schaffen, de beste  
in de markt! In boven genoemde  
prijzen is de inruil al verrekend. 
Deze actie is niet van toepassing  
i.c.m. eventuele andere acties 
of aanbiedingen.
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Neem voor meer informatie contact op met:
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