
 

 

Η σειρά πλυντηρίων μικρότερης χωρητικότητας της Speed Queen δημιουργήθηκε για να 

καλύψει τις ανάγκες  επαγγελματικών χώρων, των οποίων οι περιορισμένες υποδομές και 

o χώρος των εγκαταστάσεων τους, δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση μεγάλης 

χωρητικότητας πλυντηρίων.  

Η σειρά Horizon της εταιρείας Speed Queen αποτελείται από πλυντήρια με ικανότητα 

πλύσης 10 κιλών, οριζόντιας φόρτωσης, βραβευμένη για την ενεργειακή της κλάση 

(ENERGY STAR®) και αποτελεί πρώτη επιλογή για πάνω από 48 εκατομμύρια 

επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

O κύκλος πλύσης είναι πλήρως προγραμματιζόμενος 

από 7 έως 200 λεπτά, χάρη στον τελευταίας τεχνολογίας 

υπολογιστή, Quantum Gold, όπου ρυθμίζεται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας. 

Ετσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, ταχύτερη 

καθώς και αποδοτικότερη ροή της εργασίας σας.

Χρόνος και ευελιξία 
O κύκλος πλύσης είναι πλήρως προγραμματιζόμενος 

από 7 έως 200 λεπτά, χάρη στον τελευταίας 

τεχνολογίας υπολογιστή, Quantum Gold, όπου 

ρυθμίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

επιχείρησής σας. Ετσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 

ενέργειας, ταχύτερη καθώς και αποδοτικότερη ροή 

της εργασίας σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Τα πλυντήρια της σειράς Horizon διαθέτουν εσωτερικό 

και εξωτερικό κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι, καθώς 

επίσης υπάρχει η δυνατότητα για ανοξείδωτο εξωτερικό 

περίβλημα. Τα βαρέως τύπου ρουλεμάν του, καθώς και τα 

αμορτισέρ αέρος, το καθιστούν ανθεκτικό στον χρόνο  και 

άψογο συνεργάτη για τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας. 

H μεγάλη πόρτα 40 εκατοστών, που διαθέτει, διευκολύνει 

στην φορτωεκφόρτωση. Το moter του σε συνδυασμό με το 

inverter, προσφέρει την δυνατότητα πλύσεων τόσο για 

κανονικούς όσο και για ευαίσθητους τύπους υφασμάτων,  

επιτυγχάνοντας άψογο καθαριστικό αποτέλεσμα, ενώ η 

δύναμη περιστροφής αγγίζει τα 440 G.

Αξιόπιστη κατασκευή Service | Parts
Ο εργονομικός σχεδιασμός του πλυντηρίου και το 

αποσπώμενο εμπρόσθιο μέρος του, καθιστούν το 

service καθώς και τον έλεγχο του, ιδιαίτερα εύκολο 

και προσβάσιμο ακόμα και από τον ίδιο τον χειριστή. 

(έπειτα από συμβουλή εξουσιοδ.τεχνικού)

5ετή εγγύηση ανταλλακτικών
Εγγύηση πέντε ετών ισχύει για το σκελετό, τον κάδο, 

τον άξονα και τα μέρη στεγανοποίησης, εφόσον η 

βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα ή 

ελαττωματικό ανταλλακτικό που απαγορεύει την 

περαιτέρω χρήση του μηχανήματος.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Φαβιέρου 11 & Χλόης 71
Μεταμόρφωση, Αττικής

t.:(+30) 210.8647.555 
f.: (+30) 210.8642.037 

w.: laundry.com.gr
e.: info@laundry.gr 

Επαγγελματικό πλυντήριο 10 kg.

1.200 στροφών
440 G factor

Commercial Built To Last Longer
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