LAVANDERIA AUTOMÁTICA
Lavadoras e secadoras comerciais

DELAV E SPEED QUEEN: PARCERIA DE QUALIDADE
Speed Queen é a estrela do setor de lavanderias comerciais nos EUA, superando toda a concorrência. Nós atendemos os setores de lavanderias residenciais, lavanderias comerciais automáticas,
lavanderias em condomínios residenciais e locais.
Nossos clientes são pessoas que desejam os melhores resultados para suas famílias, cadeias
multinacionais de hotéis e restaurantes, lavanderias profissionais, operadores de franquias e
lavanderias locais.
Como um cliente da Speed Queen, você desfrutará de excelentes resultados e serviços de primeira classe em lavanderias profissionais e contará com toda a experiência e parceria da DELAV.

NOSSAS SOLUÇÕES
Consultoria

Manutenção e Suporte

A DELAV oferece orientação especializada
em lavanderia a arquitetos, desenvolvedores, construtores, gerentes de lavanderia e
empreendedores, em qualquer lugar.

Contamos com uma rede de suporte técnico desenhada exclusivamente para garantir
o máximo de tempo em operação mesmo no
ambiente de lavanderia mais pesado.

Design de Lavanderia

Financiamento

Damos suporte a engenheiros e arquitetos
em tudo que é necessário para projetar ou
reformar uma lavanderia, de modo que ela
funcione melhor no seu ambiente específico.

Em algumas regiões, damos apoio aos nossos
clientes de lavanderias comerciais com empréstimos, linhas de crédito e outros serviços
financeiros.

Diferenciais de nossos equipamentos

Durabilidade e Robustez

Eficiência de Uso

Nossas máquinas são construídas com 90% de aço, o que garante a durabilidade por até 25 anos.

Ciclos médios de 30 minutos para lavar e 45 para secar.

Cuidados com as suas roupas

Facilidade de Uso
Painel eletrônico simples de manusear, ciclos pré programados.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras no mercado, para que,
além de potência, você ainda tenha uma máquina que cuida de
suas roupas.

Garantia

Redução de Gastos

Opcionais:

Economia de recursos (água, luz, sabão, amaciante, etc.

• Automatização de químicos (explicar benefício)
• Conexão com a internet (explicar beneficio)
• Software de gestão de uso (explicar benefício)

3 anos para todas as peças e 1 ano para mão de obra.

Fale conosco para maiores informações

CONTATO
A DELAV também comercializa produtos de outras marcas ALLIANCE:

Consulte-nos para maiores informações.
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