De hygiëneservice voor de professionele
keuken

?

Is keukenhygiëne uw lievelingsonderwerp?

Zijn er in uw keuken 1001 dingen die u moet
doen en waarmee u rekening moet houden?
En dan ook nog hygiënevoorschriften waaraan u
moet denken? En eigenlijk hebt u niet genoeg
tijd om dat goed te doen? Niet genoeg tijd voor
de juiste begeleiding van het personeel of de
keuze van het optimale product?
Dan komt onze hygiëne-express precies op het
goede moment.
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Winterhalter hygiëne-express
Hygiëne begint bij een optimale organisatie. Medewerkers, machines, wasmiddelen en accessoires moeten perfect op elkaar kunnen inspelen. Omdat
wij dat weten, denken wij aan alles. Al drie generaties lang zorgen wij er
met onze afwasmachines in uw professionele keuken voor dat het vaatwerk
glanst en de reinigingsprocessen soepel verlopen. Perfecte hygiëne voor de
hele keuken: dat is de drijfveer van onze hygiëne-express. Daarvoor komt
onze hygiëne-expert regelmatig naar u toe. Een specialist die u met ideeën
en oplossingen terzijde staat. Of het nu gaat om hygiënevoorschriften,
werkprocessen, bediening of onderhoud.
De hygiëne-express: een uitgesproken mobiele en volkomen nieuwe service
die uw handen vrij en uw hoofd koel houdt. Een echte Winterhalter dus!

In ieder geval met onze hygiëne-express.

brandschone servicediensten
• een vaste bezoekersfrequentie
• kosteloze servicechecks van alle afwasmachines
waarin Winterhalter-wasmiddelen worden
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• advies bij hygiëne- en afwasproblemen
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• levering van reinigings- en keukenhygiëneproducten, waterbehandelingssystemen
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• veiligheidsinstructies
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• samenstelling van werk- en hygiëneschema’s
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• scholing en instructie van het afwaspersoneel
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De Winterhalter hygiëne-express biedt u tal van
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Op wie vertrouwt uw keuken als het gaat
om hygiëne?

?

Weet uw keuken alles over de nieuwste hygiënevoorschriften? Heeft ze de tijd om nieuw afwas-

personeel in te werken? Weet ze waarop ze moet
letten om ervoor te zorgen dat een afwasmachi-

ne langer en beter functioneert? Of geeft ze voor
al deze vragen de voorkeur aan een expert die

haar terzijde staat? Stel beide professionals dan

gewoon eens aan elkaar voor: onze nieuwe hygiëne-express en uw keuken.
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Kosteloze servicediensten
De hygiëne-express laat niets aan het toeval over, maar begint elk bezoek
met een kosteloze servicecheck. Alle afwasmachines die met reinigingsmiddelen van Winterhalter werken, worden nauwkeurig en professioneel nagekeken. Met dezelfde zorgvuldigheid bekommert de hygiëne-expert zich om
hetgeen dat rondom de machine gebeurt. Van de juiste bediening tot en
met de wasmiddeldosering. Van het hygiëneschema tot en met de afzonderlijke werkzaamheden. Daarbij is hij een en al oor voor al uw vragen.
Hij heeft een professionele kijk en heel veel ervaring op het gebied van
perfecte hygiëne in uw keuken. De hygiëne-express: zo gemakkelijk, veilig
en perfect is hygiëne made by Winterhalter.

Vanaf nu een expert!

!

Ze lonen de moeite en kosten u niets: de servicediensten van Winterhalter
• Individueel hygiëneadvies ter plekke
• Optimalisatie van reinigingsprocessen en -resultaten

• Vroegtijdige onderkenning van problemen en
storingen
• Vermijding van bedieningsfouten en te hoge
doseringen
• Vermindering van het wasmiddelverbruik
• Waardebehoud van uw machines
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Perfecte hygiëne voor de hele keuken?

?

Gebruikt u werkelijk de goede wasmiddelen?
Zijn deze vaak net op wanneer u ze dringend
nodig hebt? Had u liever een compleet
product- en accessoireprogramma dat optimaal is
afgestemd op de hygiënevereisten van een
professionele keuken?

Kies dan ook de beste: Winterhalter-producten
van de hygiëne-express.
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Producten en accessoires
Wat heb je aan de omvangrijkste knowhow zonder de passende uitrusting?
Precies. Daarom brengt onze hygiëne-express alles mee wat uw keuken met
het oog op hygiëne nog professioneler maakt.
Zo hebt u steeds de beste keus - direct voorhanden. Het juiste wasmiddel,
alle accessoires, het persoonlijk - advies en de individuele service. Alles uit
één hand en alles franco huis. Het resultaat mag gezien worden:
glanzend schoon vaatwerk, deskundige medewerkers en optimale reinigingsprocessen.
De hygiëne-express: uw Winterhalter-partner met het complete programma. Probeer het en overtuig uzelf!

Regelmatig, direct en franco huis!

!

Hygiëne is onze hartstocht.
Daarin zijn we allround professionals:
• was- en naglansmiddelen voor alle afwasmachines
• aanvullende reinigingsproducten
• keukenhygiëneproducten
• waterbehandeling met accessoires
• korven
• gratis doseerapparatuur (op basis van bruikleen)
• allerlei accessoires
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Winterhalter Gastronom Nederland BV
Industriële vaatwasmachines
en afwassystemen
Ericssonstraat 32
5121 ML Rijen
Telefoon 0161-220520
Fax 0161-220530
www.winterhalter.nl
info@winterhalter.nl

