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Vaskemaskiner: MopCare SW7, MopCare SW9, MopCare SW12, 
MopCare SW15, MopCare SW20 og MopCare SW27

MopCare
Vaskemaskiner udviklet
til rengøringsbranchen 

>



Innovative og unikke løsninger målrettet 
rengøringsbranchen
”Vask-selv-løsningen” er hurtigt blevet den foretrukne i 
rengøringsbranchen, og siden Nortec udviklede de første 
specialmaskiner for mere end 25 år siden, har vi stået i 
spidsen for innovative løsninger til rengøringsbranchen. 
Det betyder, at Nortec har den optimale løsning uanset 
hvad du har behov for at vaske i forbindelse med en ren-
gøringsopgave.

Det har gjort Nortec til markedets ledende leverandør 
af vaskeriløsninger til rengøringsbranchen. Som det se-
neste tiltag præsenterer vi en komplet serie af maski-
ner med en række unikke fordele. Serien har fået navnet 
MopCare.

Mere end 25 års erfaring  
med vaskemaskiner 
til rengøringsbranchen

>

Da Nortec, som de første på markedet, kunne tilbyde 
specialudviklede vaskemaskiner til vask af mopper og 
klude, betød det et markant skifte i rengøringsbranchen. 
Nu var det ikke længere forbeholdt centralvaskerierne 
at udføre specialvaske, der tog højde for specifikke va-
skeanvisninger for både mopper og klude m.v. Nu kunne 
det klares med effektive ”vask-selv-løsninger” ude på de 
enkelte pladser. 

Resultatet er mere effektive arbejdsgange og ikke 
mindst bedre vaskeresultater, fordi vaskemaskinerne 
kan programmeres og indstilles, så de passer nøjagtigt 
til de tekstiler, der skal vaskes på de enkelte pladser.



MopCare SW7, MopCare SW9, MopCare SW12, MopCare SW15, MopCare SW20 og MopCare SW27

FIBER CARE HYGIENIC DRUM LIFESPAN MOP CARE INSTANT CHOISE

POWER RINSE READY TO USE WASHDOC GREENLINE TIMER



Nortec MopCare SW-serien – stærke maskiner til rengøringsbranchen med kapacitet fra 7 til 27 kg 
med masser af specialfeatures til rengøringsbranchen.

MopCare SW-serien     
– specialudviklet til rengørings-
branchen

>

• Produceret til mere end 30.000 timers vask – op til 20 gange så lang levetid som husholdningsmaskiner.

• MopCare-programmer, specialprogrammer der sikrer optimal hygiejne og vask af microfiber- bomuldsmopper 

 og klude  mv.

• Instant Choice – nemt og overskueligt programvalg er et effektivt værn mod fejlvask og sikrer en hurtig arbejdsgang.

• Forberedt for automatisk sæbedosering – giver optimalt vaskeresultat hver gang.

• Hygiejnisk tromle – udformning og størrelser på tromlehullerne efterlader tromlen fuldstændig ren efter hver vask.

• Power Rinse – forskyl incl. centrifugering fjerner rester af rengøringsmidler inden klarvask og giver optimalt 

 vaskeresultat.

• Ready to Use – mopper og klude fordoseres med rengøringsmidler – klar til brug – præcis, nem og hurtig arbejdsgang.

• Forberedt for WashDoc – udvidelse af styringen, der med Internetsoftware giver fuld dokumentation over det komplette

 vaskeforløb.

• Greenline Update- fremtidssikring som betyder, at maskinen til enhver tid kan opdateres til de nyeste vaskeprogrammer.

• Forsinket start – bestem selv, hvornår mopperne skal være klar til brug.

• FiberCare tromle – særlig velegnet til vask af mopper, sikrer minimalt slid og dermed længere levetid på både 

 mopper og klude.



Unik FiberCare tromle  
– skånsom og hygiejnisk

>

En langt mere skånsom vask
FiberCare tromlens patenterede design er nøje og om-
hyggeligt udregnet i sin udformning, så det skåner mop-
per og klude optimalt. Under vask og centrifugering 
skåner tromlens udformning effektivt imod udtræk af 
vaskelinnedets fibre. Vask efter vask giver det minimalt 
slid og på den lange bane sikrer den skånsomme be-
handling ekstra lang levetid på både mopper og klude.
Test har påvist, at sliddet reduceres helt ned til 1/10  
sammenlignet med traditionelle vaskemaskiner.

Optimal hygiejne
Tromlens udformning og størrelsen på tromlehullerne 
er lavet til at sikre, at rester af skidt og snavs effektivt 
skylles bort fra den enkelte tøjvask. Derved sikres en 
endnu bedre hygiejne, og tromlen efterlades fuldstændig 
ren efter hver eneste vask.

TRADITIONEL
TROMLE

TØJETS FIBRE
SLIDES AF HULLER

> Patenteret FiberCare tromledesign løser et kendt problem

FIBERCARE
TROMLE

DESIGNET BESKYTTER 
TØJETS FIBRE



Designet til at opfylde
rengøringsbranchens høje krav

>

Stærke maskiner
I rengøringsbranchen er der behov for maskiner i en unik 
høj kvalitet. Det sikrer kontinuerlig drift uden driftsstop 
og optimal økonomi som følge af et minimalt vedligehol-
delses- og reparationsbehov samt ekstra lang levetid.
Nortec MopCare SW vaskemaskinerne er produceret i 
en ekstra forstærket kvalitet, hvor alle dele og kompo-
nenter er nøje udvalgte for deres høje standard. 
Resultatet er vaskemaskiner, der er produceret til mere 
end 30.000 timers effektiv vask. Det giver et optimalt 
grundlag for perfekt rengøring år efter år - uanset hvor 
ofte maskinerne skal køre.

Perfekte vaskeresultater med special-
programmer
Alle vaskemaskinerne i MopCare serien leveres med 
specialprogrammer til vask af mopper og klude. Hvert 
enkelt vaskeprogram er nøje udarbejdet til at passe 
præcist til de mopper, klude og øvrige tekstiler, der be-
nyttes på den aktuelle arbejdsplads. Resultatet er per-
fekte vaskeresultater og optimal hygiejne - uanset type 
eller fabrikat af de tekstiler der vaskes. 

Maskinen leveres standard med følgen-
de rengøringsprogrammer:
Program 1      Moppevask 40°C
Program 2      Moppevask 60°C
Program 3      Moppevask 90°C
Program 4 Microfiber 40°C
Program 5 Microfiber 60°C
Program 6 Microfiber 90°C
Program 7 Hvid/kulørt 40°C
Program 8 Hvid/kulørt 60°C
Program 9 Hvid 90°C
Program 10 Skånevask 30°C
Program 11 Skånevask 40°C
Program 12 Skyl
Program 13 Afkalkning
Program 14 Ready to Use Mopper 40°C
Program 15 Ready to Use Microfiber 40°C

Behov for andre programmer? 
Det er ikke noget problem - vi kan tilpasse vaskepro-
grammerne specifikt efter alle typer og mærker af mop-
per og klude.
Til rengøringskoncepter uden brug af rengøringsmidler 
kan Nortec tilbyde specialudviklede vaskeprogrammer 
til vask og desinfektion af mopper og klude. Ved vask 
med forbehandling af mopper og klude som skal bruges 
til rengøring uden rengøringsmidler, anbefaler vi, at der 
bruges blødgjort vand i sidste skyl. På den måde undgås 
striber på overfladerne.
Har du brug for yderligere information, så er du meget 
velkommen til at ringe til os på 70 256 256. 







Unikke fordele
og features

>

’Instant Choice’ – så bliver det ikke lettere
Vaskemaskinerne i MopCare serien indeholder betje-
ningsfunktionen ’Instant Choice’, som sikrer en let og 
enkel betjening af maskinerne. På et stort og tydeligt 
betjeningsdisplay vises 4 forskellige forprogrammerede 
vaskeprogrammer ad gangen. Der skal kun 2 tryk til for 
at starte vasken: Vælg program og tryk start - maskinen 
går i gang.
Skærmbillederne er enkle og letforståelige, og støtter 
brugeren sikkert igennem deres valg af vask. Resultatet 
er en intuitiv og tryg betjening, som minimerer fejlbetje-
ning og sikrer korrekt vask af tekstiler og mopper. 

”POWER RINSE” – grundig forbehandling 
af mopperne og klude inden vask
Når vaskemaskinen startes, begynder den med forskyl 
af mopperne som løsner rengøringsmidlerne, herefter 
lukkes det beskidte vand ud, samtidig med at maskinen 
centrifugerer for at fjerne de sidste rester af rengørings-
midler mv., inden hovedvasken startes.
På den måde fjernes rester efter rengøringsmidler, og 
klarvasken kan gå i gang med den korrekte koncentra-
tion af vaskemidler – det giver et perfekt vaskeresultat.
 
”Ready to Use” – mopper og klude klar til 
brug
Fyld maskinen, vælg program og tryk start – når vasken 
er færdig, er mopperne klar til brug med den ønskede 
fugtighed og med fordoserede pleje- eller rengørings-
midler til eksempelvis gulvvask, gulvpleje, inventar eller 
sanitet. Nemt og enkelt!
’Ready to Use’ giver dig automatisk og altid korrekt do-
sering samtidig med, at personalet undgår hudkontakt 
med desinfektions- og rengøringsmidler.

 ”WashDoc” – den letteste måde at få 
dokumentationen på plads
Ved at tilkøbe softwareprogrammet WashDoc er det nu 
muligt at overvåge og dokumentere vaskeforløbet fra 
start til slut. Bakteriedannelse, som følge af for lave 
temperaturer kan dermed let og enkelt spores og und-
gås. Et uundværligt værktøj til sikring af optimal hygiejne 
på bl.a. sygehuse og plejehjem. 
WashDoc opsamler og sender data fra hver enkel vask til 
administrationsprogrammet - administrator får et login 
og kan med det samme bruge WashDoc fra enhver com-
puter med internetforbindelse.

”Greenline Update” – fremtidssikret med 
mulighed for opdatering af programmer
Med Greenline Update kan vaskemaskinen opdateres 
i takt med, at nye og mere energirigtige eller effektive 
programmer og vaskemetoder udvikles. Det betyder, at 
investeringen i en Nortec vaskemaskine sikres, så I ikke 
risikerer at skulle udskifte en funktionsdygtig maskine, 
fordi den ikke opfylder nye krav. 

Forsinket start
Alle maskiner i MopCare SW-serien leveres med ind-
bygget timerfunktion, så du selv kan bestemme, hvornår 
mopperne skal være klar til brug. 

Automatisk doseringsudstyr
Alle vaskemaskiner i MopCare serien er forberedt for til-
slutning til automatisk doseringsudstyr. Ved automatisk 
sæbedosering beregner maskinen den præcise mængde 
vaskemiddel til hver enkelt vask, Vaskemidlet tilføres 
automatisk maskinen, arbejdsgangen bliver endnu let-
tere, fejldosering undgås, og risikoen for hudkontakt 
med vaskemidler fjernes helt. Kombineres automatisk 
dosering med ’Ready to use’ programmer er mopperne 
efter vasken klar til brug med den rette fugtighed og med 
automatisk fordoserede vaske- eller plejemidler
Nemt, sikkert og enkelt! 

Vær sikker på optimal arbejdshøjde  
Ved montering af nye maskiner er det væsentligt at hu-
ske på at få dem placeret sådan, at arbejdshøjden bliver 
så god som muligt. Tag jer derfor god tid til, sammen 
med en af vores specialkonsulenter, at overveje de for-
skellige muligheder, der er for etablering af sokler under 
maskiner for at få dem op i en god arbejdshøjde. Alle ma-
skiner i MopCare serien kan leveres med sokler i stan-
dardhøjder eller efter specialmål.



Teknisk data

SW7 - SW9
>

Specifikationer >

1. Eltilslutning
2. Tilslutning til varmt vand
3. Tilslutning til hårdt koldt vand
4. Tilslutning til blødt koldt vand
5. Hovedafbryder
6. Tilslutning til flydende sæbe
7. Afløb
8. Sæbeskuffe
9. Styring
10. Døråbning Ø330 mm
11. Sikringer
12. USB port
13. Eltilslutning for flydende sæbe
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SW7 710 676 1115 740 355 230 88 920 1010 103 208 293 390 1020 24

SW9 710 726 1115 790 355 230 88 920 1010 103 208 293 390 1020 24



 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model MopCare SW7 SW9

Produkt nr. 10101039 10101040

Kapacitet Kg. tørt tøj
Microtech/drypgarn

7 kg.
37 stk. 60 cm

9 kg. 
45 stk. 60 cm

Tromle Tromlevolume 65 L 80 L

Tromledimension        Ø x d 530 x 295 mm 530 x 340 mm

Centrifugering Hastighed 1165 omdr./min.

G faktor
Restfugtighed

400
45%

Lågeåbning Diameter 330 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 349 mm 355 mm

Opvarmning EL 6 kW
9 kW

Damp

Uden opvarmning (tilsluttet varmt vand)

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz

60 Hz

Motorens nominelle effekt 0,75 kW

Total effekt v/damp eller varmt vand  0,75 kW
v/elopvarmet 6 kW 6,75 kW

v/elopvarmet 9 kW 9,75 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240 V 1AC 380-415 V  
3AC + N

v/damp eller varmt 
vand

10 A 10 A

v/elopvarmet 6 kW -- 16 A
v/elopvarmet 9 kW -- 16 A

Vandtilslutning Indløbsventil 3x3/4"

Vandtryk 1-8 bar/0,1-0,8 MPa

Anbefalet 3-5 bar/0,3-0,5 MPa

Kapacitet 20 L/min

Max. indløbstemperatur 90° C

Damptilslutning BSP, DN15 1 stk. 1/2"

Lavtryk 1-3 bar/0,1-0,3 Mpa

Højtryk 3-8 bar/0,3-0,8 Mpa

Afløbstilslutning Afløbsmetode Afløbsventil

Ydre diameter Ø 76 mm

Udløbshastighed v/afløbsventil 210 L/min

Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <65 dB(A)

Omgivelser Temperatur i rummet  +5° C til +35° C

Relativ luftfugtighed i rummet 30% - 90%

Gulvbelastning Max. statisk gulvbelastning 1800 N ± 500 1900 N ± 500

Dynamisk kraftfrekvens 19,4 Hz 19,4 Hz

Auto. doseringsanlæg Forberedt for automatisk doseringsanlæg
Antal signaler 8 stk.

Betaling Forberedt for integreret betaling --

Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem

Styring Max. antal programmer 15 stk.

Vægt Netto 165Kg 175Kg

Transport data Brutto 176Kg 186Kg

Volumen 0,76 m3 0,76 m3

H x B x D mm 1240 x 740 x 830 1240 x 740 x 830

Levetid 30.000 timer

Anbefalet start per dag 4-8 timer



Teknisk data

SW12
>

Specifikationer >

1. Eltilslutning
2. Tilslutning til varmt vand
3. Tilslutning til hårdt koldt vand
4. Tilslutning til blødt koldt vand
5. Hovedafbryder
6. Tilslutning til flydende sæbe
7. Afløb
8. Sæbeskuffe
9. Styring
10. Døråbning Ø410 mm
11. Sikringer
12. USB port
13. Eltilslutning for flydende sæbe
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SW12 795 761 1225 792 342 230 88 1030 1120 103 208 379 475 1130 24



 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model MopCare SW12

Produkt nr. 10101041

Kapacitet Kg. tørt tøj
Microtech/drypgarn

12 kg.
60 stk. 60 cm

Tromle Tromlevolume 105 L

Tromledimension        Ø x d 620 x 348 mm

Centrifugering Hastighed 1075 omdr./min.

G faktor 400

Restfugtighed 45%

Lågeåbning Diameter 410 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 342 mm

Opvarmning EL                                                                                               6 kW

9 kW

12 kW

Damp

Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand)   

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz
60 Hz

Motorens nominelle effekt 1,1 kW

Total effekt v/damp eller varmt vand 1,1 kW

T v/elopvarmet 6 kW 7,1 kW

v/elopvarmet 9 kW 10,1 kW
v/elopvarmet 12 kW 13,1 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240 V 
1AC

380-415 V  
3AC + N

v/damp eller varmt vand 10 A 10 A

v/elopvarmet 6 kW -- 16 A

v/elopvarmet 9 kW -- 16 A

v/elopvarmet 12 kW -- 20 A

Vandtilslutning Indløbsventil 3x3/4"

Vandtryk 1-8 bar/0,1-0,8 MPa

Anbefalet 3-5 bar/0,3-0,5 MPa

Kapacitet 20 L/min

Max. indløbstemperatur 90° C

Damptilslutning BSP, DN15 1 stk. 1/2"

Lavtryk 1-3 bar/0,1-0,3 Mpa

Højtryk 3-8 bar/0,3-0,8 Mpa

Afløbstilslutning Afløbsmetode Afløbsventil

Ydre diameter Ø 76 mm

Udløbshastighed v/afløbsventil 210 L/min

Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <65 dB(A)

Omgivelser Temperatur i rummet  +5° C til +35° C

Relativ luftfugtighed i rummet 30% - 90%

Gulvbelastning Max. statisk gulvbelastning 2200 N ±500

Dynamisk kraftfrekvens 17,9 Hz

Auto. doseringsanlæg Forberedt for automatisk doseringsanlæg
Antal signaler 8 stk.

Betaling Forberedt for integreret betaling --

Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem
Styring Max. antal programmer  15 stk.

Vægt Netto 210 Kg

Transport data Brutto 229 Kg

Volumen 0,91 m3

H x B x D mm 1340 x 820 x 830 mm

Levetid 30.000 timer

Anbefalet start per dag 4-8 timer



Teknisk data

SW15
>

Specifikationer >
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SW15 795 911 1225 942 342 230 88 1030 1120 103 208 379 475 1130 24

1. Eltilslutning
2. Tilslutning til varmt vand
3. Tilslutning til hårdt koldt vand
4. Tilslutning til blødt koldt vand
5. Hovedafbryder
6. Tilslutning til flydende sæbe
7. Afløb
8. Sæbeskuffe
9. Styring
10. Døråbning Ø410 mm
11. Sikringer
12. USB port
13. Eltilslutning for flydende sæbe



 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model MopCare SW15

Produkt nr. 10101042

Kapacitet Kg. tørt tøj
Microtech/drypgarn

15 kg.
78 stk. 60 cm

Tromle Tromlevolume 135 L

Tromledimension        Ø x d 620 x 447 mm

Centrifugering Hastighed 1075 omdr./min.

G faktor 400

Restfugtighed 45%

Lågeåbning Diameter 410 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 342 mm

Opvarmning EL 9 kW

12 kW

Damp

Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand)   

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz
60 Hz

Motorens nominelle effekt 1,5 kW

Total effekt v/damp eller varmt vand 1,5 kW

v/elopvarmet 9 kW 10,5 kW
v/elopvarmet 12 kW 13,5 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240 V 
1AC

380-415 V  
3AC + N

v/damp eller varmt vand 10 A 10 A

v/elopvarmet 9 kW -- 16 A

v/elopvarmet 12 kW -- 20 A

Vandtilslutning Indløbsventil 3x3/4"

Vandtryk 1-8bar/0,1-0,8MPa

Anbefalet 3-5bar/0,3-0,5MPa

Kapacitet 20 L/min

Max. indløbstemperatur 90° C

Damptilslutning BSP, DN15 1 stk. 1/2"

Lavtryk 1-3 bar/0,1-0,3 Mpa

Højtryk 3-8 bar/0,3-0,8 Mpa

Afløbstilslutning Afløbsmetode Afløbsventil

Ydre diameter Ø 76 mm

Udløbshastighed v/afløbsventil 210 L/min

Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <65 dB(A)

Omgivelser Temperatur i rummet  +5° C til +35° C

Relativ luftfugtighed i rummet 30% - 90%

Gulvbelastning Max. statisk gulvbelastning 2600 N ±500

Dynamisk kraftfrekvens 17,9 Hz 

Auto. doseringsanlæg Forberedt for automatisk doseringsanlæg
Antal signaler 8 stk.

Betaling Forberedt for integreret betaling --

Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem
Styring Max. antal programmer 15 stk.

Vægt Netto 255 Kg

Transport data Brutto 278 Kg

Volumen 1,07 m3

H x B x D 1340 x 820 x 970 mm

Levetid 30.000 timer

Anbefalet start per dag 4-8



Teknisk data

SW20 - SW27
>

Specifikationer >

A B C D E F G H I J K L M N O

SW20 970 970 1410 970 477 270 108,5 1215 1305 102,5 207,5 292,5 610 1315 24

SW27 970 1105 1410 1105 477 270 108,5 1215 1305 102,5 207,5 292,5 610 1315 24

Bredde Dybde Højde

1. Eltilslutning
2. Tilslutning til varmt vand
3. Tilslutning til hårdt koldt vand
4. Tilslutning til blødt koldt vand
5. Hovedafbryder
6. Tilslutning til flydende sæbe
7. Afløb
8. Sæbeskuffe
9. Styring
10. Døråbning Ø460 mm
11. Sikringer
12. USB port
13. Eltilslutning for flydende sæbe



Model MopCare SW20 SW27

Produkt nr. 10101054 10101055
Kapacitet Kg. tørt tøj

Microtech/drypgarn
20 kg.

104 stk. 60 cm
27 kg. 

138 stk. 60 cm
Tromle Tromlevolume 180 L 240 L

Diameter 750 mm
Centrifugering Hastighed omdr./min. 980

G faktor
Restfugtighed

400
45%

Opvarmning EL 12 kW -
18 kW

Damp, bar 1 til 8
Varmt vand °C 90

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC

380-415 V 3 AC + N
Frekvens 50 Hz

60 Hz

Motorens nominelle effekt 2,2 kW 3,1 kW
Total effekt v/damp eller varmt vand  2,2 kW 3,1 kW

v/elopvarmet 12 kW 14,2 kW -
v/elopvarmet 18 kW 20,1 kW 21,1 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240V 1AC 380-415V  
3AC + N

v/damp eller varmt vand 10 A 10 A
v/elopvarmet 12 kW -- 20 A
v/elopvarmet 18 kW -- 32 A

Vandtilslutning Indløbsventil 3/4"
Vandtryk, MPA 100-800

Afløbstilslutning Afløbsmetode Afløbsventil
Ydre diameter Ø 76 mm
Udløbshastighed 210 L/min

Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <65 dB(A)
Vægt Netto 380Kg 430Kg

Brutto 395Kg 450Kg
Transport data H x B x D mm 1590x1110x1100 1590x1110x1235
Levetid 30.000 timer

Anbefalet start per dag 4-8 timer

 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 



Attraktive serviceydelser>

Ønsker I budgetsikkerhed 
– tegn en Totalserviceaftale
En stigende del af vores kunder benytter sig af vores 
attraktive serviceaftaler. og hvis du ønsker fuldstændig 
budgetsikkerhed, så er vores populære totalserviceaftale 
den helt rigtige løsning.  Her betaler du et årligt beløb, og 
derefter foregår al service, eftersyn og vedligeholdelse – 
uden at du ser en faktura. 
Hvis du vil høre mere om vores attraktive serviceaftaler, 
så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.  
70 256 256. Her kan du få en snak med en erfaren 
konsulent, som kan hjælpe dig med at finde frem til den 
helt rigtige løsning til dit vaskeri.    

Brug for tørretumblere?
Har I behov for tørretumblere? 
Nortec har et fuldt sortiment i tørretumblere – der lige 
som vaskemaskinerne er kendetegnet ved ekstra høj 
kvalitet, brugervenlig betjening og naturligvis et lavt 
energiforbrug.

Kontakt din lokale Nortec konsulent for yderligere infor-
mation eller ring til os på tlf. 70 256 256 og hør mere.    

Hos Nortec reparerer vi alle fabrikater og typer af 
vaskerimaskiner og tilbyder en række attraktive service-
ydelser. Vi kender rengøringsbranchen, og vi ved, at 
maskinstop er noget, som skal afhjælpes nu og her. Med 
service fra Nortec kan du se frem til:

Hurtig responstid
Vi er fremme ved maskinen inden for max. 16 arbejdstimer. 
Er der tale om et akut nedbrud med behov for hurtigere 
respons, så er vi der selvfølgelig samme dag.

Én kontakt
Vi har alle gængse reservedele med i servicebilerne – 
det betyder, at vi kan løse alle almindelige fejl og repara-
tioner ved første besøg, så I hurtigere kan komme i gang 
med at vaske igen. I vil få én kontakt – nemlig din lokale 
Nortec servicetekniker.

Egne teknikere
Vi har et landsdækkende team af engagerede og velud-
dannede serviceteknikere. De holder deres kompetencer 
opdaterede ved løbende at deltage i kurser og efteruddan-
nelser. Det betyder, at de til enhver tid hurtigt og målrettet 
kan løse opgaverne – til glæde for jer og jeres kunder. 
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