
ren kvalitet i anvendelse

vaskemaskine EC HYDROS QW

ren fremtid 
er her nu!
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En vision blev til virkelighed med Hydros
Hos Nortec har det altid været en drøm, at skabe den 
perfekte vaskemaskine. Dette blev en realitet via et sam-
arbejde mellem Nortec og virksomhedens mangeårige 
leverandør af vaskeriudstyr Primus, verdens tredjestør-
ste producent inden for området samt Nortec’s faste de-
signteam, danske Smedegaard & Weis - om Hydros. 

25 års erfaring er indbygget i Hydros
Nortec’s mangeårige erfaring i servicering af maskiner 
og egenudviklede teknologiske betjenings- og betalings-
systemer er integreret i projektet, sammen med den 
dybe ingeniør- og udviklingskompetence fra Primus. Al 
denne viden er koblet sammen med verdensklasse de-
sign fra Smedegaard & Weis i et værdifuldt samarbejde.  

Gennemtænkt design i helhed og detalje
Hydros projektet er startet helt fra bunden, og er gen-
nemtænkt i sin fulde helhed og mindste lille detalje - til 
glæde for både brugere, servicefolk samt administrato-
rer og ejere. Fantastisk design, innovativ funktionalitet i 
topkvalitet!

> Tom Madsen, direktør Nortec System A/S

“At skabe den ultimative vaske-
maskine, har altid været en 
drøm. Den har vi nu realiseret 
med Hydros QW-serien”

HYDROS QW

NORTEC
SYSTEM A/S

SMEDEgAARD 
& WEiS

PRiMUS
KONCERNEN

> Hydros er skabt i et innovativt samarbejde mellem 3 parter

> Birgitte og Sine, fra designfirmaet Smedegaard & Weis
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ren kvalitet
uden sidestykke

>



ren brugervenlighed 
“One Spot” betjening

>

EC Navigator - trykfølsom touch skærm
Med det nye EC Navigator betjeningspanel, der består 
af en stor trykfølsom ”touch” skærm i farver, er der 
sat en helt ny standard for brugerens betjening af ma-
skinen. Selve betjeningen foregår direkte på skærmen, 
ved hjælp af fingerbetjening. Skærmbillederne er enkle 
og letforståelige i deres designmæssige opbygning, og 
støtter brugerne sikkert igennem deres valg af vask - på 
en intuitiv og tryg måde. 
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Alt styres fra ét sted på maskinen!
Har man først én gang prøvet den nye unikke betjenings-
flade på en Hydros, hvor alt er styret fra ét sted, vil alt 
andet virke besværligt. ”One Spot” betjeningen sikrer, at 
man kan udføre alt i én og samme arbejdsgang fra den 
samme arbejdsflade på det ergonomiske frontpanel - og 
ikke fra flere forskellige steder på maskinen, som det 
ofte er tilfældet på andre maskintyper. 
 
Alle aldre kan betjene den - fejlfrit
Med EC Navigator touch skærmen, er det slut med at 
skulle dreje eller trykke på knapper - det hele sker med 
en enkel fingerbetjening, som trygt kan udføres af bru-
gere i alle aldre. Den avancerede teknologi bag EC Navi-
gator systemet, tillader nem opdatering af programmer 
til alle formål inden for professionelle områder som bo-
ligforeninger, institutioner og industrielle vaskerier m.fl.
Programfladerne tilbyder bl.a. moduler med sprogdiffe-
rentiering m.m.

Hvis alt kunne være så let og 
intuitivt som at betjene en 
Hydros, så var der ikke mere, 
der gik galt her i verden ...

> Hydros leveres som standard med EC Navigator betjening
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C-KEY briksystemet gør det ekstra nemt
Brugeridentifikation og betaling er gjort så enkelt som 
overhovedet muligt, med det avancerede C-KEY brik-
system. Den enkelte C-KEY programmeres nemt med 
brugerens data, og fungerer således som en adgangsgi-
vende identifikator for brugeren - både til f.eks. adgangs-
kontrol og igangsætning af maskine og betaling af vask, 
via betalingssystem. C-KEY brikken føres blot tæt forbi 
C-KEY symbolet på maskinens frontpanel for aktivering.  
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FiberCare konceptets unikke fordele
Hydros er i sin helhed designet til at levere et ekstremt 
lavt vand og energiforbrug uden at gå på kompromis 
med vaskeresultatets kvalitet. En hjørnesten i dette, er 
det enestående nye pateneterede tromlekoncept. Med 
innovativ ingeniørkunst er det passive mellemrum mel-
lem tromle og kar optimeret. Temperatur-censoren er 
repositioneret og varmelegemet er nu nedsænket i et 
kar, der beskytter det under drift, med det meget lave 
vandforbrug.

Bedre hygiejne og vaskeresultat
FiberCare konceptets formgivning af tromlens huller gør
det nemmere og mere effektivt at bortskylde rester af 
skidt og snavs fra den enkelte tøjvask. Derved sikres en 
endnu bedre hygiejne for den næste vask. Den unikke ud-
formning af tromlen sikrer samtidig tøjets fibre en blid 
og skånsom behandling modsat en traditionel, hvor der 
løbende sker en markant driftpåvirkning af tøjets fibre. 
FiberCare sikrer minimalt slid, og lader dit tøj få den le-
vetid det fortjener.  

Mindre fugtighed og energiforbrug
På trods af den effektive centrifugering så hænger tø-
jet ikke fast i tromlen, takket være det unikke design af 
tromlens overflade. Dette gør tømningen meget lettere 
for brugerne. Hældningsvinklen på forhøjningerne gør, 
at endnu mere vand udtrækkes, så den tilbageværende 
fugtighed i tøjet er ekstremt lav. Formgivningen medfø-
rer en ekstra mekanisk proces, der resulterer i et endnu 
bedre vaskeresultat. Et nyskabende og innovativt paten-
teret tromledesign, der sætter nye standarder inden for 
skånsomhed, miljøvenlighed og lavt energiforbrug.  

> Patenteret teknologi sikrer effektivitet og skånsomhed

FiberCare tromlens design er 
nøje og omhyggeligt udregnet i 
sin udformning, så det skåner 
tøjets fibre optimalt. 

TRADiTiONEl
TROMlE

TøjETS fiBRE
SliDES Af HUllER

> Pateneteret FiberCare tromledesign, løser et kendt problem

fiBERCARE
TROMlE

DESigNET BESKYTTER 
TøjETS fiBRE
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ren skånsomhed
mod tøjets fibre

>
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Det er slut med at blive lukket ude
Det kan være svært at forstå, at låger på vaskemaskiner  
gennem tiden har budt på store udfordringer for bruger-
ne. Dette er nu slut med den nye lågebetjening, der er 
designet af Smedegaard & Weis. En ekstremt funktionel 
betjeningsknap er udviklet, som gør det nemt at åbne og 
lukke lågen - blot med et let drej på håndtaget. Det giver 
store fordele især for f.eks. ældre og gigtsvage brugere.
Et meget mærkbart og brugervenligt parameter for alle  
maskinens brugere. 
 
Ekstra stor lågeåbning gør det nemt
Den optimale diameter for lågeåbningens størrelse er 
blevet udregnet til hver Hydros model-variant i serien, 
så maskinstørrelse og åbning er tilpasset til perfekt 
fyldning og tømning af maskinen. Den store lågeåbning 
suppleres af, at lågen kan åbnes op i 180o - og dermed 
gør det endnu mere brugervenligt at betjene maskinen.

Slidstærke hængsler giver lang levetid
De specialdesignede hængsler er udført i en meget kraf-
tig dimensionering, der sikrer kontinuerlig funktionalitet 
og giver lågen en lang levetid - selv med en meget høj 
anvendelsesgrad.  

> Unikt nyt håndtag sikrer, at alle kan åbne og lukke lågen

Der er ikke noget så trist, som 
at stå foran en uåbnelig dør...
I Hydros kan enhver åbne den
- og den er både bred og høj.

> Stærke hængsler, stor lågeåbning, 180 graders åbning 
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rent greb
om tingene

>



> 10

Vitale dele i støbejern og rustfri stål
Stabilitet, holdbarhed og sikker drift er nøgleord når det 
gælder maskinens konstruktion. De vitale dele er såle-
des konstrueret af støbejern og rustfri stål i en ekstra 
kraftig og holdbar dimensionering. Stærke fjedre, dob-
belte baglejer og masser af innovativ nytænkning er blot 
et udpluk at dette. 

En solid investering i kvalitet
Hydros er udviklet til at leve fuldt ud op til branchernes 
skrappe krav til professionelt kvalitetsudstyr - ja, endda 
til at overgå disse. Set i investeringsøjemed, er Hydros 
således både i top på design og brugervenlighed, ser-
vicevenlighed, energi- og miljøvenlighed samt på vaske-
resultat og holdbarhed. Alle disse unikke fordele, kombi-
neret med den teknologiske fremtidssikring, gør Hydros 
til en meget attraktiv investering  

Garantierne matcher kvaliteten
Nortec understøtter dette med markedets førende ga-
rantier indenfor almindelig tøjvask, der afspejler maski-
nens kvalitet i sine vitale konstruktioner.:

2 års fuld garanti

Udvidet garanti på 5 år:
• Motor  • Hovedprint  • Kabinet

Udvidet garanti på 10 år:
• Hovedleje  • Tromle  • Kar

> Masser af fordele, som man ikke kan se - men mærke...

Alle væsentlige materialer er 
dimensioneret i en kraftigere 
kvalitet end andre produkter 
- og service er uhørt nemt!     

> QWS vejesystemet afmåler vand og sæbedosering optimalt

ren investering
i helstøbt kvalitet

>

> Kvaliteten er i top - og garantien følger med op.



Serviceringen sker nemt fra fronten 
Der er nem adgang til hovedprint/kontrolenheden ved at 
tilte selve frontpanelet. Hele serviceringen af maskinen 
kan foregå fra fronten, hvor der er nem og logisk adgang 
til alle vitale dele - varmelegeme, afløbsventil osv. Den 
kan således placeres næsten helt op mod bagvæggen, 
og er perfekt til mindre rum - f.eks. til offshore indu-
strien. 

Høj og dyb tromle mindsker belastning
Hydros er konstrueret med en høj og dyb tromle,der sik-
rer en høj G-faktor. Dette betyder, at maskinens motor 
ikke belastes så hårdt ved centrifugering, fordi hastig-
heden er højere, jo større tromlens diameter er. Dette 
forlænger motorens levetid.

Håndbygget og individuelt testet
Hydros maskinerne er håndbygget af professionelle fag-
folk, der sætter en ære i at levere et kvalitetsprodukt. 
Maskinerne er desuden individuelt testet, så funktiona-
liteten og kvaliteten er kontroleret og godkendt inden 
levering. 

> Optimal servicering - nem tilgang via fronten på maskinen
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> Der er tænkt på alt i opbygningen - udført i gedigen kvalitet 



Unik patenteret sæbeskuffe - helt i front
Den nye patenterede sæbeskuffe, designet af Smedega-
ard & Weis, forbedrer både ergonomi og funktionalitet. 
Sæbeskuffen er placeret helt fremme i fronten på lågets 
top. Den indeholder 4 rum til pulver og flydende sæber. 
Rummene er klart markerede, så fejldosering undgås, 
og deres størrelse er afstemt efter maskinstørrelse og  
korrekt format på doseringskop. Alle rum i sæbeskuffen 
er desuden designet således, at der er nem adgang for 
servicering. 
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sæbedosering
helt i top

>



QWS = intelligent ressourcestyring
Hydros serien har QWS vejesystemet installeret, der 
styrer og optimerer maskinens ressource- og sæbe-
forbrug, så det automatisk er afstemt præcis efter den 
mængde af tøj, der kommes i maskinen. Selv få stykker 
tøj kan vaskes i de store maskiner uden ressourcespild.
Beregningen sker vha. vandindtagenes hyppighed i før-
ste programafsnit - og det er ikke kun vandforbruget, 
men også energimængden, der tilpasses til opgaven.

Korrekt sæbedosering via anlæg
Når Hydros tilkobles et sæbedoseringsanlæg, sikrer 
QWS en præcis dosering af de vaskemidler, der skal til-
føres til den givne vask. Dette sikrer både et optimalt va-
skeresultat og at der ikke sker et overforbrug af sæbe.

> QWS vejesystemet afmåler vand og sæbedosering optimalt
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Fremtidssikret med Greenline Update
Nortec tager ansvar for at sikre optimal udnyttelse af 
ressourcer og bevaringen af et bæredygtigt miljø. Med 
Greenline Update kan maskinerne til enhver tid opda-
teres, i takt med, at nye og endnu mere energirigtige 
programmer og vaskemetoder udvikles. Hermed sikres 
investeringen i Nortec’s maskiner, så du ikke risikerer 
at skulle udskifte funktionsdueligt udstyr, fordi det ikke 
opfylder nye markedskrav. 

Hydros QW9 tager op til 9 kg, og 
uanset om du vasker et 1/2 kg 
eller en fuld vask, så optimerer 
QWS-vejesystemet forbruget.  

QW

S WEIGHING

KG

GR
EE

NLINE UPDATE

ren optimering af
miljø og ressourcer

>



stor ...
QW7 - QW9

>

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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9A

mm. a b c d e f g h i j k l m n o

QW7 710 676 1115 740 355 230 88 920 1010 103 208 293 390 1020 24

QW9 710 726 1115 790 355 230 88 920 1010 103 208 293 390 1020 24
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 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model EC Hydros QW7 QW9

Produkt nr. 10101038 10101033

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj (nomeret kapacitet) 7,0 Kg 9 Kg

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 400

Lågeåbning Diameter 330 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 349 mm 355 mm

Opvarmning EL 6 kW
9 kW

Damp 0 kW

Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand) 0 kW

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC(*)

220-240 V 3 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz

60 Hz

Motorens nominelle effekt 0,75 kW

Total effekt v/elopvarmet 6 kW 6,75 kW

v/elopvarmet 9 kW 9,75 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240 V 
1 AC

220-240 V 
3 AC

380-415 V 
3 AC + N

Totaleffekt 0,75 kW - 1,5 kW 10 A 10 A 10 A

6,75 KW - 7,1 KW -- -- 16 A

9,75 KW - 10,5 KW -- -- 20 A

13,1 KW - 13,5 KW -- -- --

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 175 Kg

Transport data Brutto 176Kg 186 Kg

Volumen 0,76 m3 0,76 m3

H x B x D mm 1240 x 740 x 830 1240 x 740 x 830
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større ...
QW12

>

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

G

I
H

3
4
6

J
K
L
M 1 2 5

11
12

13

N

F
7

B 8

10

D

C
E

O

9A

mm. a b c d e f g h i j k l m n o

QW12 795 761 1225 792 342 230 88 1030 1120 103 208 379 475 1130 24
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 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model EC Hydros QW12

Produkt nr. 10101035

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj (nomeret kapacitet) 12 Kg

Tromle Tromlevolume 105 L

Tromledimension        Ø x d 620 x 348 mm

Centrifugering Hastighed 1075 omdr./min.

G faktor 400

Lågeåbning Diameter 410 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 342 mm

Opvarmning EL                                                                                               6 kW

9 kW

12 kW

Damp 0 kW

Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand) 0 kW

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC(*)

220-240 V 3 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz

60 Hz

Motorens nominelle effekt 1,1 kW

Total effekt 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 
1 AC

220-240 V 
3 AC

380-415 V 
3 AC + N

Totaleffekt 0,75 kW - 1,5 kW 10 A 10 A 10 A

6,75 KW - 7,1 KW -- -- 16 A

9,75 KW - 10,5 KW -- -- 20 A

13,1 KW - 13,5 KW -- -- 25 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
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størst ...
QW15

>

Specifikationer >

G

I
H

3
4
6

J
K
L
M 1 2 5

11
12

13

N

F
7

B 8

10

D

C
E

O

9A

mm. a b c d e f g h i j k l m n o

QW15 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
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 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model EC Hydros QW15

Produkt nr. 10101036

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj (nomeret kapacitet) 15 Kg

Tromle Tromlevolume 135 L

Tromledimension        Ø x d 620 x 447 mm

Centrifugering Hastighed 1075 omdr./min.

G faktor 400

Lågeåbning Diameter 410 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 342 mm

Opvarmning EL 9 kW

12 kW

Damp 0 kW

Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand) 0 kW

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC(*)

220-240 V 3 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz

60 Hz

Motorens nominelle effekt 1,5 kW

Total effekt v/elopvarmet 9 kW 10,5 kW

v/elopvarmet 12 kW 13,5 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240 V 
1 AC

220-240 V 
3 AC

380-415 V 
3 AC + N

Totaleffekt 0,75 kW - 1,5 kW 10 A 10 A 10 A

6,75 KW - 7,1 KW -- -- --

9,75 KW - 10,5 KW -- -- 20 A

13,1 KW - 13,5 KW -- -- 25 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
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Nortec har alt, hvad et professionelt 
vaskeri har behov for  

Komplet produktprogram & tilbehør til vaskerier
Nortec er totalleverandør af brugervenlige, fremsynede 
og højteknologiske vaskeriløsninger til professionelle.
Attraktive serviceydelser - til alle maskintyper
Service er hjertet i Nortec, og vi har udviklet en palette af 
serviceydelser, der kan tilpasses dit behov optimalt. 
Erfaren og kompetent rådgivning
Vi har et indgående kendskab til behovene hos bolig- og 
erhvervskunder, og er en attraktiv sparringspartner. 
Unikke financieringsløsninger 
Som de eneste på markedet tilbyder Nortec investe-
ringsløsningen All-in-1 - nyt vaskeri - kvit og frit.
Betalingssystemer til optimal brug & administration 
Vi tilbyder markedets førende betalingssystemer til 
effektiv vaskeridrift - for brugere og administratorer.
Alt i vaskeprogrammer til et bredt antal brancher
Nortec har vaskeprogrammer til stort set alle brancher 
- og tilbyder driftsøkonomiske opdaterbare løsninger.

Kontakt Nortec, og lad os få en god snak om dit behov.

Totalleverandør

Rådgivning & demonstration

Service & serviceaftaler

Betalingssystemer

Vaskemaskiner

Tørretumblere

Tørreskabe 

Strygeruller

Centrifuger

Blødgøringsanlæg

Tilbehør

Opvaskemaskiner

Design & indretning

Financieringsløsninger

Overvågning & adgangskontrol

- og meget mere ...

kvalitet & resultat

brugervenlighed & funktion

økonomi & service

Nortec er profesionelle vaskeriløsninger, aner-
kendt for sin høje kvalitet i produkter, design 
og vaskeresultater. Miljøvenlige, fleksible og 
opdaterbare vaskeprogrammer kan kombineres 
med førende bruger- og betalingssystemer samt 
markedets bedste garantier, finansierings og ser-
viceløsninger. Værdiskabende helhedsløsninger, 
som vi garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!

Nortec System A/S
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ren kvalitet i anvendelse


