
Fordelsvask Hygiejnevask Hygiejnevask++ Industrivask

Kontrol ved modtagelse

Forskyl

Grundigt ekstraskyl før vask

KE Specialvask med efterskyl

Iblødsætning (150 min.) - skimmelbehandling

Desinficering

Antibakteriel hygiejnevask 1) 1)

Skånetørring (ingen tørretumbling)

Gennemgang for slitage og defekte dele

1) Kan tilkøbes

• Lageropbevaring
• Hastevask
• Permeabilitetsmåling af tekstilkanalerne
• Dokumentationsrapport inkl. ”tilstandsrapport” (LCC)
• Reparation efter aftale, inkl. vask (100 kg) ca. 10 arbejdsdage

Fra nedtagning til opsætning 

I vores vaskekoncepter tager vi hånd om alle processer. Vi 
tilbyder alle vores kunder at afhente tekstilkanaler til vask, og 
vi kan sørge for, at tekstilkanalerne bliver monteret igen efter 
vask.

Tilkøb til alle vaskekoncepter
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Vaskeservice

   

Vaskekoncepter
Med den rigtige vedligeholdelse kan vores tekstilkanalløsninger holde i mange år, og de 
bibeholder den aftalte funktionalitet. Regelmæssig vask af tekstilkanalen gør det muligt at 
spare på energien og forlænger produktets levetid.  

Herunder kan du se, hvilke vaskekoncepter KE Fibertec tilbyder.

Vedligeholdelse

Alle ventilationskanaler (stål eller tekstil) 
skal løbende rengøres og vedligeholdes. 
Tekstilkanaler er lette at tage ned og vaske 
igen og igen, således at funktionaliteten 
og hygiejnen er som ny.

Vaskeservice

KE Fibertec tilbyder nu også vask af 
tekstilkanaler på eget specialvaskeri.  

• Skånsom vask giver lang levetid
• Specialprogram udviklet af Miele
• Minimal slitage og krymp

Støvbæreevne og vaskeintervaller

Uanset hvor godt indblæsningsluften 
filtreres, vil en vis mængde svævestøv sætte 
sig i kanaler og ventilationskomponenter, 
og det indblæses i rummet gennem 
ventilationsarmaturet.

En tekstilkanal fra KE Fibertec frafiltrerer 
en stor del af restsvævestøvet, og i lokaler 
med recirkulering betyder det meget for 
luftkvaliteten.  

KE Fibertec kan tilbyde to forskellige 
materialer, MultiWeave og GreenWeave, 
med høj støvbæreevne og lange 
vaskeintervaller.

Reservesæt

I miljøer, hvor kanalerne skal vaskes 
hyppigt, kan man med fordel have et 
reservesæt liggende.  

Således kan rene tekstilkanaler sættes 
op samtidig med, at de snavsede tages 
ned, hvilket sparer både tid og penge. 
Ventilationsdriften er uforstyrret under vask 
og vedligehold. 

KE Fibertec kan tilbyde reservesæt og 
hjælpe med en plan for vedligeholdelse.

STEP 1 - VASKEAFTALE
Tilstandsrapport

Rådgivning
Tilbud STEP 2

PLANLÆGNING
Nedtagning/forsendelse

af kanaler til vask
Gennemgang før vask

STEP 3 - VASK
Vask af kanaler

Efterbehandling 
Skånetørring

STEP 5 - OPFØLGNING
Opbevaring
Automatisk

genvask

STEP 4 - KONTROL
Efterkontrol
Reparation

STEP 6 - LEVERING
Forsendelse til kunde
Opsætning af kanaler

Vaskeproces

KE Fibertec AS
Industrivej Vest 21
DK-6600 Vejen

T: +45 7536 4200
info@ke-fibertec.dk
www.ke-fibertec.dk

One  
Shop 

Washing


