
ΣτεγνωτήριαΠλυντήρια
/Στυπτήρια

Σιδερωτήρια Λοιπός
Εξοπλισµός

Αναλώσιµα & 
Ανταλλακτικά

κ α τ ά λ ο γ ο ς  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  &  υ π η ρ ε σ ι ώ ν



πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση 
επαγγελµατικών πλυντικών συσκευών 
ιµατισµού

περισσότερα για την εταιρεία µας
στο www.primaoptis.gr
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Απολαµβάνετε
πραγµατική και ολοκληρωµένη 
εγγύηση 2 ετών, που περιλαµ-
βάνει δωρεάν επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών, 
χωρίς κρυφές χρεώσεις.

Εξασφαλίζετε
την συνεχή και απρόσκοπτη 
λειτουργία της µονάδας σας, 
µέσω της κορυφαίας υπηρε-
σίας “24/7 After-Sales Sup-
port”, που διασφαλίζει την 
αντιµετώπιση κάθε προβλή-
µατος, οποιαδήποτε ηµέρα και 
ώρα απαιτηθεί.
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Εξοικονοµείτε
χρόνο, χρήµα και κόπο, µέσω 
της υπηρεσίας “One Stop 
Shop”. Αναλαµβάνουµε τη 
δηµιουργία κάθε πλυντικής 
µονάδας, από το στάδιο της 
µελέτης έως και την παράδοση 
του έργου, µε το κλειδί στο χέρι.

Εµπιστεύεστε
το τεράστιο δίκτυο τοπικών 
αντιπροσώπων της εταιρείας 
µας, που καλύπτει κάθε περιοχή 
της Ελλάδας, γρήγορα, οικονο-
µικά και αποτελεσµατικά. 

Επωφελείστε
των πλεονεκτηµάτων, που 
παρέχει η εταιρεία µας, η οποία 
εξειδικεύεται αποκλειστικά στη 
πώληση, εγκατάσταση και συ-
ντήρηση επαγγελµατικών πλυ-
ντικών συσκευών ιµατισµού.

Επίσηµος αντιπρόσωπος των εταιρειών στην Ελλάδα:

 η πρώτη σας επιλογή
για επαγγελµατικό πλυντικό 

εξοπλισµό

γιατί
είµαστε



Πολύστροφα πλυντήρια 
Unimac UY PRO FORM:
Επανάσταση στο πλύσιµο!

Εργονοµία: 
Επειδή για τη Unimac η ευκολία χρήσης αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα, τα πλυντήρια UY διαθέ-
τουν µεγάλη πόρτα για εύκολη φόρτωση και εκ-
φόρτωση του ιµατισµού.
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UY 65 6,5-7,5 kg 1165 rpm Η/Α/Ζ 6 kw 1135x710x740 mm 170 kg

UY 80 7,5-8,5 kg 1165 rpm Η/Α/Ζ 6 kw 1135x710x790 mm 185 kg

UY 105 10,5-11,5 kg 1075 rpm Η/Α/Ζ 9 kw 1245x795x795 mm 210 kg

UY 135 13,5-15 kg 1075 rpm Η/Α/Ζ 12 kw 1245x795x945 mm 255 kg

UY 180 18-20 kg 1000 rpm Η/Α/Ζ 12 kw 1430x970x970 mm 380 kg

UY 240 24-26,5 kg 1000 rpm Η/Α/Ζ 18 kw 1430x970x1105 mm 430 kg

UY 280 28-31 kg 1000 rpm Η/Α/Ζ 21,9 kw 1430x970x1185 mm 495 kg

UY 350 35-39 kg 830 rpm H/A/Z 24 kw 1945x1315x1270 mm 1010 kg

UY 450 45-50 kg 830 rpm H/A/Z 36 kw 1945x1315x1502 mm 1350 kg

UY 600 60-67 kg 780 rpm H/A/Z 54 kw 1945x1315x1502 mm 1500 kg

UY 800 81-89,5 kg 850 rpm Η/Α/Ζ 67,5 kw 1985x1495x1940 mm 2640 kg

UY 1000 100-111 kg 830 rpm A/Z  2060x1790x2005 mm 3170 kg

UY 1200 118-131 kg 800 rpm A/Z  2085x1855x2085 mm 3480 kg

Μοντέλα: Τύπος Χωρητι- Ταχύτητα  Θέρµανση Ισχύς  Διαστάσεις   Βάρος 
(ΥxΠxΒ)στυψίµατος θέρµανσης*κότητα

Η νέα γενιά πολύστροφων πλυντη-
ρίων της Unimac ήρθε για να αλλάξει 
ότι γνωρίζατε για το επαγγελµατικό 
πλύσιµο του ιµατισµού. 
Ταχύτεροι χρόνοι, µειωµένη κατανάλω-
ση ενέργειας, νερού και απορρυπαντι-
κών και ασύγκριτη ανθεκτικότητα είναι 
λίγα µόνο από τα χαρακτηριστικά των 
νέων UY, που κατασκευάζονται µε τη 
σφραγίδα της Unimac, της µεγαλύτερης 
εταιρείας επαγγελµατικών πλυντηρίων 
στις Η.Π.Α.

* αναφέρεται στα ηλεκτρικά µοντέλα

Η/Α/Ζ = Ηλεκτρικό/Ατµός/Ζεστό Νερό

Οικολογία:
Τα µηχανήµατα UY είναι κατασκευα-
σµένα ώστε να πλένουν µε 15% λιγό-
τερο νερό, χωρίς να επηρεάζεται η 
ποιότητα πλύσης.

-15%

Πλυντήρια
/Στυπτήρια
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Σχεδιασµός:
Τα πλυντήρια UY έχουν σχεδιασθεί µε τέτοιο τρό-
πο, ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση και η 
αντικατάσταση των ανταλλακτικών, ενώ ιδιαίτερη 
έµφαση έχει δοθεί και στη διασφάλιση της µέγι-
στης αντοχής και ανθεκτικότητας.

Το νέας γενιάς Control Panel ProForm Touch 
είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση και διαθέτει 
απεριόριστες δυνατότητες προγραµµατισµού, 

Εξοικονόµηση: 
Σεβόµενη την απαίτηση πολλών πελατών της, η 
Unimac δηµιούργησε τη σειρά πλυντηρίων UY  
µε γνώµονα τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας, 
νερού, απορρυπαντικών και χρόνου.
Ο ειδικά σχεδιασµένος κάδος των πολύστροφων 
πλυντηρίων της Unimac προσφέρει ακόµα καλύ-
τερη µηχανική δράση και συνεπώς πιο γρήγορο 
και ποιοτικό πλυντικό αποτέλεσµα.

Πλυντήρια
/Στυπτήρια
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Βιοµηχανική υπεροχή: 
Οι µεγάλες βαλβίδες αποχέτευσης, το ενισχυ-
µένο πλαίσιο, τα ασύγκριτης ποιότητας υλικά 
και το εξαντλητικό στάδιο δοκιµής κάθε νέου 
προϊόντος, εξασφαλίζουν αξεπέραστη βιοµη-
χανική υπεροχή και αδιάκοπη λειτουργία των 
πλυντηρίων ακόµα και κάτω από τις δυσκολό-
τερες συνθήκες. U

Y 
65
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σύνδεση σε wi-fi, 34 διαθέσιµες 
γλώσσες και λειτουργία οθόνης 
touch µε λειτουργία swipe. 
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Πλυντήρια Βιοµηχανικού 
Τύπου UW:
Aπόλυτη δύναµη, 
αξεπέραστες επιδόσεις!
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Πλυντήρια
/Στυπτήρια

UW 45 21-23 kg 1000 rpm H/A/Z 17 kw 1642x867x1126 mm 490 kg

UW 65 27,5-30,5 kg 1000 rpm  H/A/Z 17 kw 1642x867x1266 mm 499 kg

UW 85 37-41 kg 800 rpm H/A/Z 17 kw 1717x1019x1308 mm 757 kg

UW 105 45-50 kg 800 rpm H/A/Z 17 kw 1717x1019x1435 mm 771 kg

Μοντέλα: Τύπος Χωρητι- Ταχύτητα  Θέρµανση Ισχύς  Διαστάσεις   Βάρος
(ΥxΠxΒ)στυψίµατος θέρµανσης*κότητα

Σύστηµα ελέγχου UNILINC:
Το UNILINC αποτελεί το καλύτερο και πιο 
εξελιγµένο computer πλυντηρίων στην 
αγορά! Παρέχει απεριόριστες δυνατότητες 
προγραµµατισµού και ελέγχου, ενώ πα-
ράλληλα διατηρεί πλήρη στατιστικά, πα-
ρουσιάζει αναφορές λειτουργίας, συνδέ-
εται ασύρµατα µε υπολογιστή και όλα 
αυτά µέσω ενός εξαιρετικά εύχρηστου 
menu λειτουργιών.

Σύστηµα OPTispray: 
Μέσω του OPTispray, ο κάδος του πλυντη-
ρίου φθάνει στην επιθυµητή στάθµη νερού 
πολύ γρηγορότερα, ενώ χάρη στο µονα-
δικό σύστηµα λειτουργίας, το πλυντήριο 
καταναλώνει έως και 39% λιγότερο νερό 
από τα περισσότερα ανταγωνιστικά µηχα-
νήµατα, αφήνοντας 22% λιγότερη εναπο-
µένουσα υγρασία στον ιµατισµό µετά το 
τέλος του προγράµµατος.
Τέλος χάρη στο OPTispray ο χρόνος πλύ-
σης περιορίζεται κατά 12%!

Στύψιµο σε 400 G:
Τα πλυντήρια UW αποτελούν τα ταχύτερα 
hardmount µηχανήµατα της αγοράς. Μέσω 
της τροµερής ταχύτητας που αναπτύσσουν 
τα πλυντήρια UW, εξοικονοµείται πολύτι-
µος χρόνος, χρήµα και κόπος.

Πλαίσιο:
Το ατσάλινο πλαίσιο των UW αποτελεί µία 
από τις κυριότερες αιτίες της ασυναγώνι-
στης ανθεκτικότητάς τους. Δεν είναι άλ-
λωστε τυχαίο πως το πλαίσιο ενός UW 
ζυγίζει σχεδόν διπλάσια από το βάρος ενός 
συνηθισµένου, πολύστροφου ανταγωνι-
στικού πλυντηρίου. 

* αναφέρεται στα ηλεκτρικά µοντέλα

Η/Α/Ζ = Ηλεκτρικό/Ατµός/Ζεστό Νερό



Πλυντήρια Μέσης 
Περιστροφής UA: 
Aντοχή & αθόρυβη λειτουργία! 
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Μοντέλα: Τύπος Χωρητι- Ταχύτητα  Θέρµανση Ισχύς  Διαστάσεις   Βάρος
(ΥxΠxΒ)στυψίµατος θέρµανσης*κότητα

Ασύγκριτη βιοµηχανική κατασκευή 
για συνεχή χρήση, ακόµα και υπό τις πλέον αντί-
ξοες συνθήκες.

Ειδικά κατασκευασµένο πλαίσιο για 
µεγαλύτερη αντοχή και πιο αθόρυβη λειτουργία.

Μοναδικός σχεδιασµός για εύκολη επι-
σκευή και συντήρηση.

Αυτοκαθαριζόµενη θήκη 
απορρυπαντικών µε 4 δια-
µερίσµατα.

PROform Control για εύκολη χρήση, 
τροποποίηση των  προγραµµάτων πλύσης, 
αντίστροφη µέτρηση έως το τέλος του 
κύκλου, επιλογή επιπέδου στάθµης νερού 
και διαγνωστικά tests λειτουργίας.

* αναφέρεται στα ηλεκτρικά µοντέλα

Η/Α/Ζ = Ηλεκτρικό/Ατµός/Ζεστό Νερό

Πλυντήρια
/Στυπτήρια

UA 80 8kg 820rpm Η/Α/Ζ 6kw 1245x710x835 mm 135kg

UA 105 11kg 760rpm Η/Α/Ζ 9kw 1355x800x835 mm 170kg

UA 135 14kg 760rpm Η/Α/Ζ 12kw 1355x800x950 mm 190kg

UA 180    18kg 490rpm Η/Α/Ζ 12kw 1550x925x970 mm 255kg

UA 240    24kg  490rpm Η/Α/Ζ 18kw 1550x925x1130 mm 275kg

UA 280    28kg 490rpm Η/Α/Ζ 22kw 1550x925x1190 mm 290kg

UA 332    35kg  540rpm Η/Α/Ζ 27kw 1625x1088x1060 mm 410kg

UA 520 52kg 440rpm Η/Α/Ζ 40,6kw 1625x1088x1345 mm 520kg



Στεγνωτήρια Unimac 
µε σύστηµα Reversing:
Το τέλειο στέγνωµα 
στη πράξη!
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Στεγνωτήρια

Σύστηµα αποφυγής  µπερδέµατος 
ρούχων
Το σύστηµα Reversing (2 µοτέρ) είναι εξαιρετικά 
χρήσιµο για τις πλυντικές µονάδες που πλένουν 
σεντόνια, τραπεζοµάντηλα και πετσέτες. Με το 
συγκεκριµένο σύστηµα, όχι µόνο εξασφαλίζουµε 
εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και αντιµετωπί-
ζουµε το µπέρδεµα των ρούχων, εξοικονοµώντας 
πολύτιµο χρόνο.

OPTidry: Η απόλυτη προστασία από 
το υπέρ-στέγνωµα
Το OPTidry της Unimac, αποτελεί ένα προαιρε-
τικό, επαναστατικό σύστηµα προστασίας από το 
υπέρ-στέγνωµα. Μέσω ειδικά σχεδιασµένων 
αισθητήρων καταµετράται συνεχώς το επίπεδο 
υγρασίας στον ιµατισµό καθ' όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος και µόλις επιτευχθεί το επιθυµητό 
ποσοστό στεγνώµατος, το στεγνωτήριο διακόπτει 
αυτόµατα τη λειτουργία του, εξοικονοµώντας 8 
έως 10 λεπτά ανά κύκλο! 

Αυτό-καθαριζόµενο φίλτρο
Το ειδικά σχεδιασµένο φίλτρο των στεγνωτηρίων 
Unimac, καθαρίζεται αυτόµατα, οδηγώντας το 
χνούδι σε ένα ειδικό αποθηκευτικό χώρο για εύ-
κολη αποµάκρυνση. Με αυτό τον τρόπο δεν είναι 
αναγκαίος ο καθαρισµός του φίλτρου µετά από 
κάθε χρήση.

Σύστηµα C.A.R.E.
Στην απίθανη περίπτωση ανάφλεξης του ιµατι-
σµού εντός του κάδου, ο προαιρετικός εξοπλι-
σµός C.A.R.E. αποτελεί ένα ενσωµατωµένο, ολο-
κληρωµένο πυροσβεστικό σύστηµα, το οποίο 
αφενός µεν γεµίζει αυτόµατα τον κάδο µε νερό και 
αφετέρου δε ενεργοποιεί το συναγερµό, προκει-
µένου να ενηµερωθούν άµεσα οι χειριστές.

Σχεδιασµός για ακόµα µεγαλύτερη 
εξοικονόµηση ενέργειας
Χάρη στην τέλεια ισορροπία µεταξύ της θερµο-
κρασίας στεγνώµατος, του συστήµατος ροής 
αέρα και του διαθέσιµου όγκου του κάδου, τα 
ταχύ-στεγνωτήρια της Unimac παρέχουν 
µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας. 

Σειρά ECO-Line
Τα νέα στεγνωτήρια της σειράς ECO-Line συνδυ-
άζουν τα περισσότερα από τα πλεονεκτήµατα των 
στεγνωτηρίων µε σύστηµα Reversing, µε εξαιρε-
τικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας. 

UU 030 13,5 kg Η/Γ/Α 21 kw 1622x711x1191 mm 150 kg

UU 035 17 kg Η/Γ/Α 24 kw 1622x800x1191 mm 164 kg

UU 050 26,5 kg Η/Γ/Α 30 kw 1946x981x1226 mm 247 kg

UU 075 32 kg Η/Γ/Α 30 kw 1946x981x1378 mm 279 kg

UU 120 51 kg Η/Γ/Α 60 kw 2177x1178x1725 mm 578 kg

UU 170  71 kg Γ/Α  2388x1349x1749 mm 714 kg

UU 200 83 kg Γ/Α  2388x1349x1939 mm 790 kg

     

Μοντέλα: Τύπος Χωρητικότητα Θέρµανση Ισχύς  Διαστάσεις   Βάρος
(ΥxΠxΒ)θέρµανσης*(20:1)

* αναφέρεται στα ηλεκτρικά µοντέλα

Η/Γ/Α = Ηλεκτρικό/Γκάζι/Ατµός



Tα νέα µοντέλα UDR  
µε ανοξείδωτο κάδο:
Το µέλλον του στεγνώµατος 
είναι εδώ! 
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Σύστηµα αποφυγής µπερδέµατος 
ρούχων
Το σύστηµα Reversing (2 µοτέρ) είναι εξαιρετικά 
χρήσιµο για τις πλυντικές µονάδες που πλένουν 
σεντόνια, τραπεζοµάντηλα και πετσέτες. Με το 
συγκεκριµένο σύστηµα, όχι µόνο εξασφαλίζουµε 
εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και αντιµετωπί-
ζουµε το µπέρδεµα των ρούχων, εξοικονοµώντας 
πολύτιµο χρόνο. 

Με µετρητή υγρασίας
Μέσω ειδικά σχεδιασµένων αισθητήρων κατα-
µετράται συνεχώς το επίπεδο υγρασίας για από-
λυτη προστασία του ιµατισµού και εξοικονόµηση 
χρόνου και ενέργειας.

Πολύ ανθεκτικά πλαίσια
Η Unimac χρησιµοποιεί µία ειδική ηλεκτροστα-
τική βαφή για τέλειο φινίρισµα. Η όλη διαδικασία 
τελειοποιείται στους ειδικούς φούρνους, όπου 
δηµιουργείται το εξωτερικό πλαίσιο, το οποίο, 
εκτός από καλαίσθητο είναι και εξίσου ανθεκτικό.

Ανοξείδωτος κάδος
Τα νέα στεγνωτήρια έχουν στο βασικό εξοπλισµό 
τους ανοξείδωτο κάδο µε µεγάλη διάµετρο. 

Αυτό-καθαριζόµενο φίλτρο
Το ειδικά σχεδιασµένο φίλτρο των στεγνωτηρίων 
Unimac, καθαρίζεται αυτόµατα, οδηγώντας το 
χνούδι σε ένα ειδικό αποθηκευτικό χώρο για 
εύκολη αποµάκρυνση. Με αυτό τον τρόπο δεν 
είναι αναγκαίος ο καθαρισµός του φίλτρου µετά 
από κάθε χρήση.

UDR 190 10 kg Η/Γ  6 kw 1465x795x1275 mm 290 kg

UDR 250 12,5 kg Η/Γ/Α  9 kw 1680x795x1525 mm 350 kg

UDR 285 14 kg Η/Γ/Α  13,5 kw 1680x795x1615 mm 360 kg

UDR 345  17 kg Η/Γ/Α  24 kw 1680x795x1735 mm 375 kg

UDR 530 24 kg Η/Γ/Α  30 kw 1975x965x1270 mm 275 kg

UDR 680  35 kg Η/Γ/Α  48 kw 1975x965x1490 mm 305 kg

Μοντέλα: Τύπος Χωρητικότητα Θέρµανση Ισχύς  Διαστάσεις   Βάρος
(ΥxΠxΒ)θέρµανσης(20:1)

Στεγνωτήρια

Με σύστηµα ελέγχου Flex Control
Το σύστηµα ελέγχου Flex Control προσφέρει τη 
δυνατότητα προγραµµατισµού 20 διαφορετικών 
προγραµµάτων, ελεύθερο προγραµµατισµό της 
θερµοκρασίας, του χρόνου στεγνώµατος και του 
χρόνου cool down, εµφάνιση των σφαλµά-
των/βλαβών στην οθόνη και πλήρεις διαγνωστι-
κές λειτουργίες ελέγχου.

* αναφέρεται στα ηλεκτρικά µοντέλα

Η/Γ/Α = Ηλεκτρικό/Γκάζι/Ατµός



FD 70 FW 70
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Επαγγελµατικά πλυντήρια-
στεγνωτήρια Speed Queen:
Ένα πολύτιµο εργαλείο 
για όλους!

Το πλυντήριο-στυπτήριο  της Speed SW 100
Queen επιτρέπει την εγκατάσταση, ακόµα και στο 
πιο µικρό χώρο. Με διαστάσεις που δε ξεπερνούν 
αυτές των οικιακών µηχανηµάτων, το W 100 S
έρχεται για να καλύψει τις ανάγκες και τις απαι-
τήσεις του σύγχρονου επαγγελµατία. 

Πολύ χαµηλή κατανάλωση νερού
Eίναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να χρησιµοποιεί 
µέχρι και 40% λιγότερο νερό από τα περισσότερα 
ανταγωνιστικά µηχανήµατα της ίδιας κατηγορίας.

Ρύθµιση της ταχύτητας
Η προγραµµατιζόµενη ταχύτητα πλύσης εξασφα-
λίζει την προστασία των ρούχων, ενώ η υψηλή 
φυγόκεντρος δύναµη (έως 1400 RPM), µειώνει 
σηµαντικά το χρόνο στεγνώµατος.

Στοιβαζόµενα 
µηχανήµατα
Τα επαγγελµατικά πλυντήρια-
στεγνωτήρια της Unimac 
παράγονται και στοιβαζόµενα 
(stacked version) για µέγιστη 
εξοικονόµηση χώρου.

SD 100

SW 100

SS 100

Τέλειο στέγνωµα σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα
Το σύστηµα στεγνώµατος του SD 100, προσφέρει 
γρήγορο, αθόρυβο και άψογο αποτέλεσµα!

Μεγάλη πόρτα
Η µεγάλη πόρτα προσφέρει γρήγορη φόρτωση-
εκφόρτωση, ενώ οι ενισχυµένοι µεντεσέδες εξα-
σφαλίζουν τεράστια αντοχή.

Πλυντήρια
/Στεγνωτήρια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

FW 70  6,5 kg 1400 rpm H/Z 3,2 kw 850x595x585 mm 73 kg

SW 100 10 kg 1200 rpm H/Z 4,8 kw 1027x683x704 mm 122 kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

FD 70 6,5 kg - H 2,5-3 kw* 850x595x585 mm 39-47 kg

SD 100 10 kg - H/Γ 5,3 kw* 1027x683x711 mm 66 kg 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ 

SS 100 10 kg 1200 rpm H/Z/Γ 10,1 kw 1986x683x704 mm 177 kg 

Μοντέλα: Τύπος Χωρητι- Ταχύτητα  Θέρµανση Ισχύς  Διαστάσεις   Βάρος
(ΥxΠxΒ)στυψίµατος θέρµανσης*κότητα

Εύκολος καθαρισµός
Το φίλτρο χνουδιών των στεγνωτηρίων είναι 
πολύ εύκολο να καθαρισθεί, διότι βρίσκεται σε 
εµφανές σηµείο.

* αναφέρεται στα ηλεκτρικά µοντέλα

Η/Ζ/Γ = Ηλεκτρικό/Ζεστό Νερό/Γκάζι



Σιδερωτήρια GMP: 
Απλή λειτουργία,
τέλειο Αποτέλεσµα!
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Αξεπέραστη οικονοµία!
Τα σιδερωτήρια της GMP µε ιµάντες τροφοδο-
σίας, στεγνώνουν ενώ παράλληλα σιδερώνουν 
τον ιµατισµό, χωρίς να χρειάζεται η χρήση στε-
γνωτηρίου µετά τη πλύση από πολύστροφο πλυ-
ντήριο. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται πολύ 
µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας και επιτάχυνση 
της παραγωγής.

Αξιόπιστος έλεγχος θερµοκρασίας
Τα σιδερωτήρια µε ιµάντες τροφοδοσίας διαθέ-
τουν ένα «έξυπνο» σύστηµα διαχείρισης και ελέγ-
χου της θερµοκρασίας, µέσω ειδικών αισθητή-
ρων, ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια διανοµή της 
θερµότητας σε όλη την επιφάνεια του κυλίνδρου.

Τραπέζι τροφοδοσίας από αλουµίνιο
Η τροφοδοσία του ιµατισµού γίνεται ακόµα ευκο-
λότερη χάρη στο πρακτικό τραπέζι αλουµινίου, 
που καθαρίζεται εύκολα και αποτελεί την τέλεια 
λύση από πλευράς υγιεινής για τη µονάδα σας.

XP 20.100 1000x200 mm 20-30 kg  Η 3,6 kw 933x1305x420 mm 74 kg

XP 25.100 1000x250 mm 25-35 kg Η 6 kw 1003x1440x420 mm 94 kg

XP 25.120 1200x250 mm 30-40 kg Η 6,9 kw 1003x1640x420 mm 100 kg

XP 25.140 1400x250 mm 35-45 kg Η 7,5 kw 1003x1840x420 mm 106 kg

XP 30.140 1400x300 mm 40-50 kg Η 9,9 kw 1970x1080x540 mm 219 kg

XP 30.160 1600x300 mm 50-60 kg Η 11,4 kw 1073x2090x552 mm 221 kg

XP 30.200 2000x300 mm 60-70 kg Η 15 kw 1073x2490x552 mm 243 kg    

. 

e² 120.25 1200x250 mm 30-40 kg Η 6,9 kw 1070x1720x445 mm 110 kg

e² 140.25 1400x250 mm 35-45 kg Η 7,5 kw 1070x1920x445 mm 151 kg

e² 160.30 1600x300 mm 50-60 kg Η 11,4 kw 1080x2170x540 mm 231 kg

e² 200.30 2000x300 mm 60-70 kg Η 15 kw 1080x2570x540 mm 253 kg     

. 

XG 25.140 1450x270 mm 25-35 kg H/Γ 12 kw 1080x2010x510 mm 310 kg

XG 35.150 1500x325 mm 43-53 kg H/Γ 18 kw 1100x2010x550 mm 450 kg

XG 35.180 1800x325 mm 50-60 kg H/Γ 20,7 kw 1100x2340x550 mm 490 kg

XG 35.210 2100x325 mm 56-66 kg H/Γ 23,4 kw 1100x2640x550 mm 548 kg

XG 35.260 2580x325 mm 75-85 kg H/Γ 27 kw 1150x3140x580 mm 780 kg

XG 50.260 2580x500 mm 95-115 kg Η/Γ/Α 49,5 kw 1290x3280x750 mm 1320 kg

Μοντέλα:

* ανάλογα µε το ποσοστό υγρασίας 
και τη σύνθεση του ιµατισµού

** αναφέρεται στα ηλεκτρικά µοντέλα

Η/Γ/Α = Ηλεκτρικό/Γκάζι/Ατµός

Τύπος Διαστάσεις  Ωριαία Θέρµα- Ισχύς Διαστάσεις  Βάρος
Κυλίνδρου Παραγωγή* Θέρµανσης** (YxΠΛxB)
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Σιδερωτήρια

Πρωτοποριακά 
Συστήµατα Ελέγχου
Τα GMP διαθέτουν όχι µόνο ηλεκ- 
τρονικό έλεγχο της θερµοκρασί-
ας, αλλά και ρυθµιστή ταχύτητας, 
ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια 
ποιότητα σιδερώµατος και προ-
στασία του ιµατισµού.

νση

Tenax solution: 
To Tenax αποτελεί µία επένδυση από ανοξείδωτο 
ατσάλι, η οποία αντικαθιστά την «παραδοσιακή» 
επένδυση από σύρµα. Είναι ειδικά κατασκευασµέ-
νο από την GMP για τα σιδερωτήρια της, έχει 
διάρκεια ζωής χωρίς όριο και δεν χρειάζεται καµία 
συντήρηση ή επισκευή, αντίθετα µε το σύρµα. 



FCU 1664/2000/2600/3200 320/500 mm 62-120 kg Η/Γ/Α Έως 8 m/minx

FCU 800 3200 800 mm 190 kg Η/Γ/Α 3-15 m/minx

FCUF 2000/2600/3200 500 mm 80-145 kg Η/Γ/Α Έως 8 m/minx

FCUFF 2000/2600/3200 500 mm 80-145 kg Η/Γ/Α Έως 8 m/minx

UFFS 2000/2500/3000/3300 500/600/800 mm 75-250 kg Η/Γ/Α 1,5-16 m/mix

Μοντέλα:
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Τύπος Διαστάσεις  Ωριαία Θέρµανση** Ταχύτητα 

Σιδερωτήρια
Unimac:  
Απλά αξεπέραστα…

Κυλίνδρου Παραγωγή*

FCU

Σιδερωτήρια

* ανάλογα µε το ποσοστό υγρασίας 
και τη σύνθεση του ιµατισµού

** αναφέρεται στα ηλεκτρικά µοντέλα

Η/Γ/Α = Ηλεκτρικό/Γκάζι/Ατµός

FCU: Κορυφαία ποιότητα κατασκευής
Τα σιδερωτήρια FCU χαρακτηρίζονται από τη 
κορυφαία ποιότητα κατασκευής τους. Είναι εξο-
πλισµένα µε Inverter, µεγάλα φίλτρα χνουδιών, 
αυτόµατο σύστηµα cool down, σύστηµα προστα-
σίας του χειριστή και πλήκτρο διακοπής έκτακτης 
ανάγκης, ενώ ο ειδικά σχεδιασµένος κύλινδρος 
προσφέρει καλύτερη επαγωγική θερµότητα και 

οµεγάλη επιφάνεια επαφής µε τον ιµατισµό (300 ) 
για άψογο σιδέρωµα. Τέλος η τροφοδοσία του 
ιµατισµού πραγµατοποιείται µέσω των ανθεκτι-
κών ιµάντων από υψηλής ποιότητας Nomex.



Ιδανική λύση για τα µεγάλα 
ξενοδοχεία
Τα σιδερωτήρια Unimac FCUF αποτελούν την 
ιδανική λύση για τα µεγάλα ξενοδοχεία, αφού 
συνδυάζουν το τέλειο αποτέλεσµα, µε την εξοικο-
νόµηση εργατικού κόστους και τη πολύ λογική 
τιµή αγοράς. Στην ουσία τα σιδερωτήρια FCUF 
έχουν τη δυνατότητα να στεγνώνουν και να 
σιδερώνουν τον ιµατισµό, ενώ µέσω της ενσω-
µατωµένης διπλωτικής µηχανής είναι εφικτή η 
πραγµατοποίηση των οριζοντίων διπλωµάτων.
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Ολοκληρωµένο σύστηµα 
µηχανηµάτων
Το σιδερωτήριο UFFS αποτελεί ένα ολοκληρω-
µένο, βαρέως βιοµηχανικού τύπου, σύστηµα µη-
χανηµάτων, που αποτελείται από σιδερωτήριο 
θερµαινόµενης σκάφης, τροφοδοτική µηχανή, δι-
πλωτική µηχανή οριζοντίων και καθέτων διπλω-
µάτων και στοιβακτικό (stacker). Οι compact δια-
στάσεις του διευκολύνουν την τοποθέτησή του 
ακόµα και σε δύσκολους χώρους.

Λειτουργία µε ένα µόνο χειριστή!
Με ένα σιδερωτήριο θερµαινόµενου κυλίν-
δρου FCUFF, εξασφαλίζετε αυτόµατη τροφο-
δοσία, στέγνωµα, σιδέρωµα, δίπλωµα και στοί-
βαγµα του ιµατισµού σας, εξαιρετικά γρήγορα, 
αποτελεσµατικά, αξιόπιστα και πάνω από όλα 
οικονοµικά, µε ένα µόνο χειριστή!

Compact συσκευασία
Στα σιδερωτήρια FCUFF, η τροφοδοτική µηχα-
νή, ο κύλινδρος, η διπλωτική µηχανή και το 
stacker (στοιβακτικό) είναι κατασκευασµένα σε 
compact συσκευασία, ώστε να αποτελούν ένα 
ενιαίο µηχάνηµα µε minimum διαστάσεις για 
µέγιστη οικονοµία χώρου!

Αξεπέραστη αντοχή
Τα σιδερωτήρια Unimac χαρακτηρίζονται από τη 
βαρέως βιοµηχανικού τύπου κατασκευή και την 
αξεπέραστη αντοχή τους. Eπιτυγχάνουν τέλειο 
αποτέλεσµα σιδερώµατος σε πολύ σύντοµο 
χρόνο.

FCUFF

UFFS

FCUF

Σιδερωτήρια



Αποκλειστική 
συνεργασία Prima 
Optis µε Vega Systems

H διεθνώς καταξιωµένη Ολλαν-
δική εταιρεία Vega Systems, που 
εξειδικεύεται στην κατασκευή 
βιοµηχανικού εξοπλισµού πλύ-
σης ιµατισµού υψηλής τεχνολο-
γίας και ανθεκτικότητας, ανέθεσε 
πρόσφατα την αποκλειστική αντι- 
προσώπευση των ειδών της για 
την Ελλάδα στην εταιρεία µας. 
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Πλυντήρια
/Στυπτήρια

Βιοµηχανικά πλυντήρια
της Vega Systems:  
Μια νέα εποχή!

Η Vega Systems,
µε τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια παραγωγής 
σε Ολλανδία και Γερµανία, θεωρείται ένας από 
τους σηµαντικότερους κατασκευαστές βιοµηχανι-
κού εξοπλισµού στον κόσµο, µε παρουσία σε 
περισσότερες από 50 χώρες και ένα διαρκώς 
αυξανόµενο πελατολόγιο την τελευταία 20ετία.

Η εµπειρία, η αξιοπιστία, η ευελιξία, η καινοτο-
µία και οι ανταγωνιστικές τιµές της Vega 
Systems έχουν οδηγήσει στην κατακόρυφη 
αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας στην 
παγκόσµια αγορά, γεγονός που σύντοµα θα 
επεκταθεί και στην ελληνική αγορά, µέσω της 
συνεργασίας των εταιρειών Prima Optis & Vega 
Systems, που σκοπεύουν να αλλάξουν τα 
δεδοµένα στο χώρο των βιοµηχανικών πλυντη-
ρίων ιµατισµού στην Ελλάδα!

Η γκάµα των προϊόντων της Vega Systems είναι 
πραγµατικά τεράστια και µπορεί να καλύψει κάθε 
ανάγκη των βιοµηχανικών πλυντηρίων, περιλαµβά-
νοντας όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα για τη δια-
χείριση και τη διαλογή του ιµατισµού, το πλύσιµο, το 
στέγνωµα, την τροφοδοσία, το σιδέρωµα, το δίπλω-
µα και το πακετάρισµα.
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Πλυντήρια
/Στυπτήρια

Μοναδικά πλεονεκτήµατα των 
προϊόντων της Vega Systems:

Λ Υλικά κατασκευής υψηλής αντοχής και 
ανώτερης ποιότητας.

Λ Χρήση ανταλλακτικών universal, αντίθετα 
µε τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές εταιρείες. 
Αυτό σηµαίνει πως τα περισσότερα ανταλ-
λακτικά των µηχανηµάτων Vega, µπορεί να τα 
βρει καθένας στο ελεύθερο εµπόριο! Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα το κόστος επισκευής και 
συντήρησης των µηχανηµάτων να είναι 
εξαιρετικά χαµηλό!

Λ Ευελιξία στο σχεδιασµό και την κατα-
σκευή: Οι απαιτήσεις του κάθε πελάτη ξεχω-
ριστά, λαµβάνονται πολύ σοβαρά υπόψιν κατά 
το στάδιο της κατασκευής των µηχανηµάτων. 

Λ Πολύ λογικές τιµές και χρηµατοδοτικά 
εργαλεία. 

Λ Μοναδικός σχεδιασµός για τέλειο αποτέλε- 
σµα: Η οµάδα σχεδιασµού της Vega Systems, 
που εδρεύει στην Ολλανδία, έχει βραβευθεί 
πολλές φορές για την καινοτοµία και τις 
ποιοτικές λύσεις που προσφέρει.



Λοιπός εξοπλισµός,
Αναλώσιµα & Ανταλλακτικά:
Η απάντηση σε κάθε ανάγκη! 

H εταιρεία Prima Optis διαθέτει κάθε 
είδους µηχάνηµα και αναλώσιµο, που 
σχετίζεται µε το επαγγελµατικό πλύσιµο 
ιµατισµού και τη λειτουργία ξενοδοχεί-
ων, στεγνοκαθαριστηρίων και βιοµηχα-
νικών πλυντηρίων.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένα από τα είδη που 
µπορούµε να σας προµηθεύσουµε, µέσω της συ-
νεργασίας µας µε τις µεγαλύτερες εταιρείες κατα-
σκευής σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο:

l Μηχανές στεγνού καθαρισµού 
l Πρέσες σιδερώµατος
l Καµπίνες σιδερώµατος
l Κούκλες σιδερώµατος
l Σανίδες σιδερώµατος
l Ξελεκιαστήρες
l Καρότσια µεταφοράς ιµατισµού διαφόρων  
  τύπων

l Αναλώσιµα (ιµάντες σιδερωτηρίων, 
  υφάσµατα, καλύµµατα, πάστες λειάνσεως, 
  ελατήρια κλπ.)

l Χηµικά, απορρυπαντικά
l Πακεταριστικά κενού αέρος
l Μαρκαριστικές µηχανές
l Ατµογεννήτριες
l Συστήµατα διαχείρισης και αποθήκευσης 
  ιµατισµού

l Καρότσια
l Πύργοι
l Κρεµάστρες 
l Ιµάντες για σιδερωτικούς κυλίνδρους
l Κουβέρτα 
l Κερί
l Πάστα λείανσης
l Ottalin
l Υγρά απορρυπαντικά Softwash

Τύπος 208
Είδος Θέρµανσης Ηλεκτροθερµαινόµενο 

Boiler  25 lt νερού
Διάµετρος κυλίνδρου 100 mm
Διαστάσεις (ΠxΜ1xΜ2) 1190x360χ220 mm

Κορυφαία ποιότητα!
αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής  και µοναδικές 
επιδόσεις τους. Διαθέτουν µία τεράστια σειρά 
προαιρετικών εξαρτηµάτων, προκειµένου να 
ανταποκρίνονται σε κάθε περίσταση.

Με ενσωµατωµένο προγραµµατιστή TG 99.20 
για γρήγορη και σωστή επιλογή προγράµµατος για 
το κάθε είδος ρούχου!

Κατάλληλη για σιδέρωµα σακακιών, παλτών, 
αδιάβροχων και πολλών άλλων ρούχων, γρήγο-
ρα και ποιοτικά.

Αυτόνοµη λειτουργία! Περιλαµβάνει δική της 
ατµογεννήτρια µε boiler 11 λίτρων

Κορυφαία ποιότητα!
Kατασκευασµένη από υλικά ανώτερης ποιότητας 
και αντοχής, προσφέρει τεράστια εργονοµία, 
µοναδικό σχεδιασµό και απαράµιλλη ποιότητα 
σιδερώµατος. Παράλληλα είναι και τροµερά 
γρήγορη.

Με πολλά σύν!
Λ Η πάνω πλάκα διατίθεται µε κάλυµµα ή 

ανοξείδωτη ανάλογα µε τη χρήση.

Λ Με βοηθητικό µπράτσο για ξελέκιασµα.

Λ Η πίεση πρεσαρίσµατος ρυθµίζεται από τον 
χειριστή.

Λ Με πεντάλ ποδιού.

Λ Με πνευµατικό σύστηµα προστασίας των 
χεριών του χειριστή. 

Λ Με βαλβίδα απορροφητικού από ανοξείδωτο 
ατσάλι.

Λ Με καζανάκι ατµού σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει κεντρικό δίκτυο ατµού.

Λ Με επαγγελµατικό σίδερο σιδερώµατος 
βαρέως τύπου.

Κούκλα
σιδερώµατος

Πρέσα
σιδερώµατος

Τύπος 310    
Είδος Θέρµανσης Ηλεκτροθερµαινόµενο 

Boiler  11 lt νερού
Κατανάλωση 12 kw
Βάρος 160 kg
Διαστάσεις (ΥxΠλxΒ) 1670x530x1430 mm

Λοιπός
Εξοπλισµός
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Κορυφαία ποιότητα!
Αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής  και µοναδικές 
επιδόσεις τους. Διαθέτουν µία τεράστια σειρά 
προαιρετικών εξαρτηµάτων, προκειµένου να 
ανταποκρίνονται σε κάθε περίσταση.

Με απορροφητικό 0,7 kw.

Με επαγγελµατικό σίδερο βαρέως τύπου µε 
καζανάκι παραγωγής ατµού.

Ξελεκιαστήρας

Τεράστια εξοικονόµηση!
Μπορεί να καλύψει µε άνεση µεγάλη ζήτηση ατµού, 
µε πολύ οικονοµικό τρόπο σε σχέση µε αντίστοιχα 
ανταγωνιστικά µηχανήµατα.
Απόλυτη ασφάλεια!
Δεν απαιτείται αδειοδοτηµένος χειριστής για τη 
λειτουργία του, και πληροί όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας της Ε.Ε., σε συµφωνία µε τους κανονι-
σµούς P.E.D.
Με δοχείο συµπυκνωµάτων 50 λίτρων από ανο-
ξείδωτο ατσάλι και ειδική θερµοµόνωση για µηδε-
νικές απώλειες.
Με πίεση λειτουργίας στα 5 bar και σύστηµα 
ασφαλείας σε περίπτωση έλλειψης νερού, η 
παραγωγή ατµού δεν ήταν ποτέ ευκολότερη!

Τύπος  417.04       
Είδος Θέρµανσης  Ηλεκτρικό ρεύµα 
Boiler  47 lt 
Κατανάλωση 36,6 kw
Βάρος  150 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)  1050x610x890 mm

Τύπος 166    
Είδος Θέρµανσης Ηλεκτροθερµαινόµενη 
Boiler  7lt νερού
Κατανάλωση 3,5 kw
Εφαρµογή µανικιών Με βραχίονα για µανίκια
Βάρος 65 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 1150x380x260 mm

Σανίδα 
σιδερώµατος

Κορυφαία ποιότητα!
Αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής και µοναδικές 
επιδόσεις τους. Διαθέτουν µία τεράστια σειρά 
προαιρετικών εξαρτηµάτων, προκειµένου να 
ανταποκρίνονται σε κάθε περίσταση.
Με απορροφητικό 0,56 kw.
Δυνατότητα 1 βοηθητικού µπράτσου σιδερώµατος. 
Με επαγγελµατικό σίδερο βαρέως τύπου. Με καζα-
νάκι παραγωγής ατµού σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει δίκτυο ατµού.
Σύνδεση για πεπιεσµένο αέρα.
Δυνατότητα ζεστού ή κρύου σιδερώµατος. 
Σύστηµα οµοιόµορφης κατανοµής της θέρµανσης.
Με ενσωµατωµένη ατµογεννήτρια 3,5kw
Έλεγχος θερµοκρασίας επιφάνειας εργασίας µε 
θερµοστάτη από 0-120C
Θερµαινόµενη σπαστή σανίδα σιδερώµατος ρυ-
θµιζόµενη καθ' ύψος µε απορροφητικό.

Τύπος  156 
Είδος Θέρµανσης Ηλεκτροθερµαινόµενη 
Boiler   2 lt νερού
Κατανάλωση  0,6 Κw
(Ισχύς θέρµανσης)
Βάρος  22 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 920x1260x4200 mm
Σίδερο µε ατµογεννήτρια  1 Kw
Ενσω/µένο απορροφητικό 0,7 kw
Αντλία παραγωγής ατµού 3,5 kw

Ατµογεννήτρια

Τύπος 162
Είδος Θέρµανσης Ηλεκτροθερµαινόµενο
Ρυθµιζόµενο µπράτσο Δύο πιστόλια για κρύο
Απορροφητικό  ξελέκιασµα
Σύστηµα καθαρισµού Με ενεργό άνθρακα 
του αέρα 
Λάµπα επιθεώρησης Προαιρετικά
Αέρας                Δεξαµενή αέρα 24 Lt

Κορυφαία ποιότητα!
Αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής  και µοναδικές 
επιδόσεις. Καινοτόµος σχεδιασµός για την 
βέλτιστη φροντίδα του ιµατισµού.

Με δυνατότητες κρύου ή ζεστού ξελεκιάσµα-
τος, απορροφητικό και πιστόλι αέρα

Σύνδεση για πεπιεσµένο αέρα.
Ιδανική λύση για wet cleaning και για το καθά-
ρισµα των πιο δύσκολων λεκέδων.

Εργονοµική διάταξη για δυνατότητα εγκατά-
στασης  σε ελάχιστο χώρο.

Σανίδα 
σιδερώµατος
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Κερµατοδέκτες:
Μια ασφαλής επένδυση! 

Εξειδίκευση
H εταιρεία Prima Optis διαθέτει αυτόνοµο τµήµα, 
το οποίο εξειδικεύεται στο σχεδιασµό και εγκα-
τάσταση επιχειρήσεων πλυντηρίων µε κερµατο-
δέκτη. 
Τα εξειδικευµένα στελέχη της Prima Optis, έχο-
ντας εκπαιδευθεί στις Η.Π.Α. από την Alliance 
Laundry Systems, η οποία έχει εξοπλίσει το 60% 
όλων των επιχειρήσεων µε κερµατοδέκτη στις 
Η.Π.Α., έχουν τη δυνατότητα να σας βοηθήσουν 
στη δηµιουργία ενός αξιόπιστου και ακριβούς 
business plan για την επιχείρησή σας και στη συ-
νέχεια, να σας παραδώσουν, εφόσον το επιθυ-
µείτε, το νέο σας κατάστηµα µε το κλειδί στο χέρι!

01. Πλυντήρια self-service:
Πρόκειται για τη πιο απλή και παράλληλα αυτοµατοποιηµένη µορφή της συγκεκριµένης επιχείρη-
σης. Τα µηχανήµατα εγκαθίστανται σε ένα χώρο, όπου δεν υπάρχει προσωπικό και όπου οι πελάτες 
χρησιµοποιούν τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια, βάσει των οδηγιών, θέτοντας τα µηχανήµατα σε 
λειτουργία µέσω του κερµατοδέκτη ή ενός κεντρικού συστήµατος πληρωµής. Το συγκεκριµένο 
είδος είναι το πλέον διαδεδοµένο σε Ευρώπη και Η.Π.Α., καθώς δε χρειάζεται εργατικό δυναµικό, 
συνήθως λειτουργεί όλο το 24ωρο και απλά ο ιδιοκτήτης επισκέπτεται την επιχείρησή του σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα για τον έλεγχο του εξοπλισµού και την είσπραξη των εσόδων. 

02. Drop off & self-service πλυντήρια:
Πρόκειται για µια µεικτού τύπου επιχείρηση, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα είτε να χρησιµοποι-
ήσει τα µηχανήµατα µόνος του, όπως και στη παραπάνω περίπτωση είτε να αφήσει τα ρούχα του και 
να επιστρέψει να τα παραλάβει πλυµένα, στεγνωµένα και διπλωµένα µετά από 1 ώρα. 

03. Υβριδικό πλυντήριο: 
Τα υβριδικά πλυντήρια αποτελούν τη νεότερη µορφή των επιχειρήσεων µε κερµατοδέκτη. Ουσια-
στικά πρόκειται για µία παράλληλη χρήση πλυντηρίων µε κερµατοδέκτη µε µία µονάδα στεγνο-
καθαριστηρίων.

Είδη επιχειρήσεων πλυντηρίων 
µε κερµατοδέκτη
Η διεθνής πρακτική µας έχει διδάξει πως 
υπάρχουν τριών ειδών κατηγορίες επιχει-
ρήσεων πλυντηρίων µε κερµατοδέκτη:

Φιλοσοφία
Είναι γνωστό πως τα πλυντήρια self-service απο-
τελούν ένα µάλλον ασυνήθιστο είδος επιχείρησης 
για την ελληνική αγορά, παρ' όλο που κερδίζουν 
έδαφος όλο και πιο γρήγορα. Ο λόγος εξάπλωσης 
αυτού του φαινοµένου είναι εξαιρετικά απλός και 
συνοψίζεται σε 5 βασικές αιτίες:

01. Οι επιχειρήσεις πλυντηρίων µε κερµατο-
δέκτη, αποτελούν µία εξαιρετικά ασφαλή επένδυ-
ση για κάθε υποψήφιο επενδυτή, ο οποίος επιθυ-
µεί υψηλή κερδοφορία, µέσω της δηµιουργίας 
µίας εταιρείας, η οποία δε χρειάζεται τη φυσική 
παρουσία του παρά µόνο ελάχιστα λεπτά της 
ηµέρας!

02. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ωθεί όλο και 
περισσότερους καταναλωτές προς τα πλυντήρια 
self-service, αφού µε αυτό τον τρόπο εξοικονο-
µούν όχι µόνο χρήµατα, αλλά κυρίως χρόνο, σε 
σχέση µε τη χρήση των παραδοσιακών οικιακών 
πλυντηρίων. Σε µόλις 1 ώρα µπορεί ο κάθε κατα-
ναλωτής να πλύνει και να στεγνώσει όλα τα 
ρούχα της εβδοµάδας!

03. Το διαρκώς αυξανόµενο κόστος τόσο του 
ηλεκτρικού ρεύµατος όσο και του νερού και της 
αποχέτευσης, ωθούν πάρα πολλούς καταναλω-
τές στη χρήση επαγγελµατικών πλυντικών συ-
σκευών, προκειµένου να µειώσουν το κόστος 
καθαρισµού και περιποίησης των ρούχων τους.

04. Το πλύσιµο των ρούχων σε επαγγελµα-
τικά πλυντήρια, εκτός του ότι εξασφαλίζει σαφώς 
ανώτερη καθαριότητα, επιµηκύνει και τη διάρκεια 
ζωής του ιµατισµού.

05. Ιδιαίτερα για συγκεκριµένες καταναλωτι-
κές οµάδες, όπως οι φοιτητές, οι στρατιώτες 
καθώς και οι πολυµελείς οικογένειες, η χρήση 
πλυντηρίων self-service αποτελεί την τέλεια λύ-
ση, αφού όχι µόνο γλυτώνουν το κόστος αγοράς 
ενός οικιακού πλυντηρίου και των απαραίτητων 
απορρυπαντικών, αλλά βρίσκουν και µία εύκολη 
και πάνω απ’ όλα οικονοµική λύση για το πρόβλη-
µα του καθαρισµού των ρούχων τους. 

Πλυντήρια
µε κερµατοδέκτες



Εξασφαλίστε την συνεχή και απρόσκο- 
πτη λειτουργία της µονάδας σας και 
διασφαλίστε την αντιµετώπιση κάθε 
προβλήµατος, οποιαδήποτε ηµέρα και 
ώρα απαιτηθεί.

24/7 
After-Sales 
Support

Tηλ. Eπικοινωνίας
& Service:

215 520 2352

είµαστε
κοντά σας!
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Αθήνα

Θεσσαλονίκη Θάσος

Ρόδος

Ιωάννινα

Κρήτη

Πάτρα

Σαντορίνη

Ευρυτανία

Λάρισα

Κως

Ζάκυνθος 

Κέρκυρα  

Πάρος Νάξος

Μύκονος

Ίος

Μοναδικά πλεονεκτή-
µατα των υπηρεσιών 
της Prima Optis:
Λ Τεχνική αρτιότητα: Όλοι οι τεχνικοί 

της Prima Optis, είναι απόλυτα εξειδι-
κευµένοι και έχουν εκπαιδευθεί στα 
εργοστάσια κατασκευής των εταιρ-
ειών, ώστε να µπορούν να αντιµετωπί-
σουν και το παραµικρό πρόβληµα που 
µπορεί να προκύψει. 

Λ Δίκτυο αντιπροσώπευσης: Η Prima 
Optis διαθέτει ένα από τα ευρύτερα 
δίκτυα αντιπροσώπων στην Ελλάδα, 
γεγονός που της επιτρέπει να ανταπο-
κρίνεται άµεσα, οικονοµικά και αποτε-
λεσµατικά σε κάθε ανάγκη των 
πελατών της. 

Λ Εξειδίκευση: Η εταιρεία µας εξει-
δικεύεται απόλυτα στον τοµέα των βιο-
µηχανικών πλυντηρίων, γεγονός που 
την έχει καταξιώσει στη συνείδηση των 
πελατών µας. 

Λ Συµβουλευτικές, χρηµατοοικονοµι-
κές & επιχειρηµατικές υπηρεσίες: 
Στην Prima Optis δεν πουλάµε απλά 
µηχανήµατα. Παρέχουµε στους πελάτες 
µας ένα ολόκληρο πλαίσιο υπηρεσιών, 
µέρος του οποίου είναι και οι χρηµατο-
οικονοµικές συµβουλευτικές υπη-
ρεσίες, ώστε αφενός µεν οι πελάτες µας 
να βεβαιωθούν για την επιτυχία του 
εγχειρήµατός τους και αφετέρου δε να 
βοηθηθούν χρηµατοοικονοµικά, ιδιαί-
τερα στα πρώτα στάδια της επένδυσης.

Λ Πλήρης µελέτη και σχεδιασµόs 
πλυντικών µονάδων: Δίνουµε ιδιαί-
τερη έµφαση στο στάδιο της προετοιµα-
σίας και του σχεδιασµού του κάθε 
project, καθώς γνωρίζουµε πως η 
επιτυχής έκβασή του εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την σωστή µελέτη. 
Γι' αυτό το λόγο προβαίνουµε σε λε-
πτοµερείς οικονοµοτεχνικές µελέτες και 
επιτόπιες µετρήσεις, ώστε να είµαστε 
σίγουροι πως θα προσφέρουµε στους 
πελάτες µας το επιθυµητό αποτέλεσµα.

www.primaoptis.gr
service@primaoptis.gr

PRIMA OPTIS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Το δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων 
της εταιρείας µας καλύπτει κάθε 
περιοχή της Ελλάδας, γρήγορα, 
οικονοµικά και αποτελεσµατικά. 

Δίκτυο
αντιπροσώπων

Αλεξανδρούπολη
Καβάλα

Κοζάνη



Λεωφόρος Αµαρουσίου 5, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
T: 215 5202352, F: 215 5202572

WS: www.primaoptis.gr  E: info@primaoptis.gr 
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