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De Laundry Pro 2.0 combineert alle hedendaagse wensen met
betrekking
tot
duurzaamheid,
gezondheid,
milieuvriendelijkheid en besparingen.
Het toestel wordt geplaatst tussen de koudwaterkraan en uw
wasmachine. Aan- en uitschakeling gebeurt automatisch met het
starten van de wasmachine.
Wat doet de Laundry Pro 2.0?
A. hij levert besparingen op,
B. Hij belast het milieu niet,
C. Hij vermijdt gebruik van chemische toevoegingen.
ad A.
1. Wast schoon met koud water. (besparing op stroomkosten)
2. Wast schoon met verrijkte zuurstof , ofwel RCI (besparing
op zeep en wasmiddelen)
3. Wast bonte en witte was schoon in dezelfde wasbeurt
(besparing op water)
ad B.
1. Zeep en wasmiddelen belasten de rioolwaterzuivering in
grote mate

2. Zéér weinig stroom meer nodig, waardoor minder
stroom gebruikt, dus opgewekt hoeft te worden
3. Er is minder water nodig voor de was omdat bont en wit
gewoon bij elkaar kan worden gewassen.
ad C.
1. Allergisch aandoeningen door chemische toevoegingen (lees
zeepresten) vinden niet meer plaats.
2. Bacteriologische vervuiling (virussen, schimmels,
bacteriën) wordt volledig teniet gedaan.
3. Verkleuring van wasgoed door wasmiddelen (bleekmiddelen) is
voorbij
4. Gebruikt textiel wordt op den duur ontdaan van alle
opgehoopte wasmiddelen en herkrijgt de oorspronkelijke
eigenschappen
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Lees HIER meer over de manier waarop deze unieke techniek de
gezondheid van textieldragend Nederland verhoogt.
Door afwezigheid van zeep en wasmiddelen verdwijnt ook de
kleur niet uit de kleding. Apart wassen van wit en bont is
niet meer nodig: in één wasbeurt worden beide gereinigd.
Gloednieuwe kleding heeft een overmaat aan verfstoffen, dus
die geeft u als altijd een aparte voorwas beurt. Behalve dat
het milieu wordt gespaard door het niet of nauwelijks
vervuilen met zeep en wasmiddelen, het sterk terugdringen van
energie, nodig om het waswater op te warmen, en het fors lager
gebruik van water door wit en bont te mengen, is er nog het
grote voordeel dat de vezels niet worden belast met resten van
zeep: uw kleding gaat langer mee!
Met de Laundry Pro bent u duurzaam bezig.

