
Voordelig en comfortabel 
wassen in de wassalons 
van de toekomst

De MEET & WASH service van LDL

Referenties

Wassalons en wasruimtes vanaf 10 wastoestellen

Ontwerp Delanoye Peter, studie en calculatie

Uitvoering LDL NV, Europalaan 60-64, 9800 Deinze 

Installatie Junkers CerapurMaxx gaswandketels

Kenmerk Junkers CerpurMaxx 70-3 A 23 

LDL NV is gespecialiseerd in de distributie en installatie van industriële wasmachines 

en –droogkasten voor collectief gebruik. Heel wat wassalons, horecabedrijven, 

zorginstellingen, private en publieke organisaties doen een beroep op LDL’s expertise 

als aanbieder van maatgemaakte totaaloplossingen. Maar LDL kijkt ook al verder en 

ontwikkelde zich in korte tijd tot een innovatieve trendsetter. Zo lanceerde het bedrijf 

uit Deinze met haar Meet & Wash concept een unieke wassalon-formule waarbij het 

wasgebeuren in de woon- en werkomgeving wordt geïntegreerd, met de focus op 

comfort en sociaal contact. LDL vertrouwt daarvoor op een watertoevoersyteem dat 

beantwoordt aan de strengste prijs/kwaliteiteisen. 

Condensatie 
gaswandketel



De Junkers oplossing

Bij het inrichten van een wassalon is het belangrijk om te 

weten hoeveel machines er worden voorzien en hoeveel 

liter water er nodig is om ze op volle capaciteit te laten 

werken. In grote wassalons waar 10 of meer machines 

staan opgesteld met volumes van 7, 14 en 18 kilogram 

kiest LDL voor CerapurMaxx condensatieketels van 70kW. 

De ketel zorgt op commando voor het snel opwarmen van 

boilers met een bepaalde hoeveelheid water tot 85 – 90°C 

Ook de simpele vormgeving, de hoge bedrijfszekerheid en 

het lage verbruik waren voor LDL doorslaggevende criteria 

om de CerapurMaxx gascondensatieketels te installeren. 

Om diezelfde redenen wordt ook in steeds meer 

appartementsgebouwen de CerapurMaxx wandoplossing 

toegepast als toevoersysteem voor een comfortabele 

warmte- en sanitair warm watervoorziening. Er kunnen tot 

8 toestellen in cascade worden geïnstalleerd, goed voor 

een totaal vermogen van 800 kW. 

Het resultaat

�	Efficiënte wandoplossing met hoog vermogen

�	Makkelijke, tijdbesparende installatie dankzij vooraf 

geassembleerde componenten

�	Vlot, tijdbesparend onderhoud dankzij intelligent 

ontwerp

�	Alles in dienst van een optimale klanttevredenheid

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

�	Zuinige en geruisloze werking

�	Hoog rendement tot 97,1% (Hs) en  

107,8 (Hi) dankzij breed modulatiebereik

�	Maatgemaakte frames voor de snelle 

installatie tot 8 toestellen in cascade 

(totaal vermogen 800 kW)

�	70kW maximumvermogen voor 

warmwater piekdebiet vanaf 100l/min

Voordelen in één oogopslag

CerapurMaxx


