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Wie is Rodus 
Professional 
- 
Rodus Professional is al jaren actief in de 
consumenten retail, leisure, schoonmaak, 
recreatie, zorg, horeca en onderhoudt een 
groot dealernetwerk. Rodus Professional levert 
al jarenlang huishoudelijke, professionele en 
industriële wasmachines en drogers aan 
gerenommeerde schoonmaakbedrijven. Onze 
wasapparatuur staan zowel op grote als kleine 
locaties. Denk aan luchthavens, treinstations, 
kantorengebouwen, evenementenlocaties, 
ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijs. 
Iedere locatie is uniek en vraagt om een goede 
wasoplossing. Dit kan bijvoorbeeld een 
technische aanpassing zijn om de afvoer te 
beschermen. 

Importeur van 
Schulthess 
- 
Sinds 1845 ontwikkelt Schulthess ideeën om 
het wasproces makkelijker te maken. Dit 
proces en ontwikkeling, productie van 
huishoudelijke, professionele en industriële 
machine vindt volledig in Zwitserland plaats. 
De professionele en industriële machines zijn 
gebouwd om 25.000 tot 30.000 wasbeurten te 
draaien. Schulthess kiest voor hoogwaardige 
kwaliteit onderdelen. Gietijzeren lagerkruis, 
RVS trommel en kuip zijn dan ook de standaard 
binnen het assortiment wasmachines. De 
wastrommels zijn voorzien van grote gaten om 
snel afscheid te nemen van vuil. Hierdoor zijn de 
machines zeer geschikt om heel veel 
verschillende wasgoed te wassen. Van normaal 
textiel tot microvezeldoeken en moppen. 

AANGENAAM, 
WIJ ZIJN RODUS 
PROFESSIONAL. 



Aandacht op een goed 
wasproces 
- 
Persoonlijke aandacht is ontzettend belangrijk 
in de zorg. Een luisterend oor, ondersteuning 
met een dagritme of de client aankleden met 
schone was. De zorg die een medeweker 
dagelijks levert met veel geduld en persoonlijke 
aandacht kunnen wij dan ook alleen maar 
bewonderen.  

Een client zich weer prettig laten voelen in 
schone kleding daar worden wij blij van! Door 
jarenlange ervaring bij verschillende 
zorginstellingen en samenwerking met diverse 
zeepleverancier hebben we veel kennis 
opgedaan om kleding, handdoeken, 
incontinentie en beddengoed goed te wassen.  

Dit kunnen wij niet zonder goede 
wasmachines en drogers. De Schulthess 
professionele 8kg machines hebben zich dan 
ook echt bewezen. Door de grote gaten in de 
trommels wordt er snel afscheid genomen van 
grove en extreme vervuiling. De wasmachines 
zijn voorzien van krachtige 
verwarmingselementen en een grote trommel 
om snel te kunnen wassen.  
Door onderzoek hebben we de balans kunnen 
vinden in energiezuinig wassen, schone was en 
snelle wasprogramma’s. 

Uit- of inbesteden van 
wasgoed 
- 
Afhankelijk van de grote van de zorginstelling 
wordt er gekozen om de wasgoed uit te 
besteden. Door de verandering in de zorg 
verwachten wij dat er meer centraal gewassen 
gaat worden. De grote stukken textiel zoals 
platgoed wordt uitbesteed maar de 
persoonsgebonden was blijft op de locatie.  

De praktijk leert dat wasmachines vaak 
gemiddeld zes keer per dag draaien. Dat kan op 
jaarbasis vele duizenden kilo ’s wasgoed zijn. 
Voor het verwerken van dit wasgoed is de 
behoefte aan borging van hygiëne, 
terugdringen van energie en duurzaamheid 
belangrijker dan ooit tevoren. Dit terwijl er nog 
in veel situaties gekozen wordt voor 
huishoudelijke of semiprofessionele machines. 
Door een locatie goed te inventariseren en te 
kijken naar de technische aansluitingen zijn we 
in staat om de beste wasoplossing te leveren. 
Iedere locatie is uniek, ook die van u/jou! 



 

Voorkom extra C02 
uitstoot door samen te 
werken 
- 
Door te blijven samenwerken met 
verschillende zeepleveranciers en facilitaire 
groothandels weten we wat de behoeftes zijn  
in de verschillende branches. Ook 
beschikken wij over de doseerinstellingen van 
de wasmiddelen. Hierdoor hoeft de zeep 
leverancier niet op locatie te komen. Door goed 
te blijven samenwerken met jullie partners kan 
er direct na installatie gewassen worden. 

Ecologische voet-
afdruk van Schulthess 
-
Indrukwekkend: het energie- en waterverbruik 
van Schulthess-machines is de afgelopen 40 
jaar bijna zevenvoudig gedaald. In 1975 had 
een wasmachine nog 55 liter water nodig per 
kilogram wasgoed; vandaag is het 88% minder, 
slechts 6,8 liter. Even verbazingwekkend is het 
energieverbruik: in 1975 kostte een kilo 
wasgoed 0,49 kWh, tegenwoordig is dat 0,08 
kWh. Wie kiest voor Schulthess wast zich 
daarom bijzonder duurzaam. Daarnaast 
garandeert de Zwitserse vestiging veel 
flexibiliteit en korte transportroutes, waardoor 
er minder uitstoot van vervuilende stoffen 
ontstaat en wegen niet onnodig worden belast. 
Op deze manier draagt Schulthess globaal bij 
aan een significante vermindering van de 
ecologische voetafdruk. 

RVS in plaats van 
kunststof 
- 
De buiten- en binnen wastrommels van alle 
Schulthess wasmachines zijn gemaakt van 
hoogwaardig RVS in plaats van kunststof. De 
voordelen liggen voor de hand: ze zijn extreem 
duurzaam, recyclebaar en ook nog eens zeer 
hygiënisch. #noplastic – duurzaam alternatief. 

De keuze voor Schulthess is een bewuste 
duurzame keuze van Rodus Professional.  

MAAK EEN 
DUURZAME KEUZE 



 

 
Storing of onderhoud 
aan uw machines 
-
Rodus Professional heeft zeer ervaren service 
monteurs die kennis hebben van meerdere 
merken professionele en industriële 
wasmachines en drogers. Hierdoor kunnen we 
de service en onderhoud uitvoeren op de door 
het schoonmaakbedrijf overgenomen 
machines op locatie.  

Naast de levering van huishoudelijke, 
professionele en industriële machines kunnen 
we jullie ook helpen met het oplossen van een 
storing aan een wasmachine of droger. Daarin 
maken we geen onderscheid in merk of type 
apparaat.  
Deze storingen nemen we graag van jullie aan. 
Rodus Professional is onderdeel van een groep 
bedrijven waarvan De Smid Reparatie één van 
deze bedrijven is. Met een team van 35 
monteurs zijn zij snel op locatie om de storing 
op te lossen. 

De kracht van De Smid 
Reparatie 
-
Waar ligt de kracht van De Smid Reparatie? 
Huishoudelijke witgoedapparaten kunnen op 
veel plekken worden aangeschaft. Keuze voor 
het product kan kwaliteit zijn maar uiteraard 
ook de prijs. Dit kan betekenen dat er veel 
verschillende merken apparatuur aanwezig is. 
Daar ligt de kracht van De Smid Reparatie. De 
monteurs hebben kennis van heel veel merken. 
Het backoffice team bereid de storing voor en 
per nachttransport wordt de auto van de 
monteur bevoorraad met onderdelen. 

 
 

GOED SAMENWERKEN MET 
PROFESSIONELE SERVICE 
 



 
 
 
Managementsysteem 
- 
Door ons uitgebreide managementsysteem 
hebben wij inzicht in het machinepark van 
onze klanten. Van levering tot storing een 
onderhoudsrapport alles wordt gekoppeld aan 
de machines die in gebruik zijn. 

Hierdoor hebben een uitgebreide geschiedenis 
van de machines en we kunnen onze klanten 
direct informeren wat de status en kwaliteit is 
van de machines. 

 
 
 
ERP-Software 
- 
Bij Rodus Professional werken we met een 
uitgebreid ERP-Software pakket. Dit geeft ons 
dagelijks de mogelijkheid om onze klanten 
inzicht te geven in het machinepark en een 
volledige status update te geven. Denk daarbij 
aan statusrapport onderhoud of reeds 
uitgevoerde storingen en foto’s van de 
geplaatste wasmachine of droger.  

ALTIJD INZICHT MET ONS 
MANAGEMENTSYSTEEM 



 
 

Onze adviseur 
ondersteund met de 
juiste keuze 
- 
Niet op elke locatie wordt er veel gewassen. 
Wordt er minder dan 3x per dag gewassen, dan 
is de inzet van een huishoudelijke wasmachine 
ook een uitstekende keuze. Wanneer er meer 
wordt gewassen adviseren wij een semi-
professionele of professionele wasmachine. 

Wist u dat een professionele Schulthess 8kg op 
standaard wasmachine aansluitingen 
aangesloten kan worden?  

Bij twijfel komen we graag een bezoek brengen 
op de locatie. Op basis van de aansluitingen en 
het budget kiezen we samen een passende 
was-oplossing. 

 
 

Ons was-advies 
- 
Uit recent onderzoek* van Rodus Professional 
is naar voren gekomen dat het wassen met 
automatische zeepdosering de beste 
resultaten geeft. Het bijkomende voordeel is 
dat we in staat zijn om de meest geschikte was 
temperaturen te gebruiken voor ieder textiel of 
vervuiling.  Hierdoor kunnen we een volledige 
afdoding van bacteriën garanderen. 

*Desinfectie test van CCD, uitgevoerd november 2021. 
Vraag naar het adviesrapport.

ASSORTIMENT DAT AANSLUIT 
BIJ JULLIE KLANTEN 



 
 

 
 

Hierbij een greep uit ons assortiment 
- 

Merk Schulthess 
Soort Wasmachine 
Type Spirit 530 
Vulgewicht in kg  8 kg 
Trommelinhoud in liters 60 liter 
Toerental  1500 TPM 
Energielabel A 
Wastijd katoen 30 graden 1:01 h 
Verbruik in kW per wasbeurt 0,45 kW 
Snel katoen 30 graden 0:15 h 
Verbruik in kW per wasbeurt 0,2 
Wasmiddel doseren Via zeeplade 
Type afvoer Pomp 
Water aansluiting Koud water 

 

Merk Schulthess 
Soort Condensdroger 
Type Spirit 660 
Vulgewicht in kg  7 kg 
Trommelinhoud in liters 118 liter  
Energielabel B 
Droogtijd Katoen Kastdroog 1:42 h 
Verbruik in kW per droogbeurt 1,0 kW 
Type afvoer Afvoer 

HUISHOUDELIJKE 
WASMACHINES EN DROGERS 

Wastijd: Katoen 60 graden | 1:15 h 



 
 

Ouderenzorg, woongroepen, verslavingszorg 
- 
De zorgmedewerkers moeten doen waar ze 
goed in zijn en dat is het verlenen van goede 
zorg. Moeten nadenken over hoe de was 
gewassen moet worden nemen we graag 
uithanden.  

De Schulthess professionele en industriële 
machines zijn voorzien van een eenvoudig 
display waar we wasprogramma’s op laten 

zien die aansluiten bij het type textiel en 
soortvervuiling wat gewassen moet worden. 

En hoe prettig is het als de wasmachine klaar 
is aan het begin van de werkdag!? Met een  
uitgestelde startijd die aangeeft wanneer de 
was klaar is, ligt deze nooit te lang nat in de 
wasmachine. Alles voor schone was!  

PROFESSIONELE 
WASMACHINES EN DROGERS 

EENVOUDIG PERSOONLIJK DISPLAY 



 
 

Hierbij een greep uit ons assortiment 
- 

Merk Schulthess 
Soort Wasmachine (Semi- Prof) 
Type 7720  
Vulgewicht in kg  7 kg 
Trommelinhoud in liters 60 liter  
Toerental  1500 TPM  
Energielabel NVT 
Wastijd katoen 30 graden  0:47 h  
Verbruik in kW per wasbeurt 0.5 kW 
Snel katoen 30 graden 0:16 h 
Verbruik in kW per wasbeurt 0,2 
Wasmiddel doseren Via zeeplade of automatisch 
Type afvoer Pomp of klep 
Water aansluiting Koud water  

Merk Schulthess 
Soort Wasmachine (Prof) 
Type 9240 
Vulgewicht in kg  8 kg 
Trommelinhoud in liters 70 liter  
Toerental  1600 TPM  
Energielabel NVT 
Wastijd katoen 30 graden  0:47 h  
Verbruik in kW per wasbeurt 0.5 kW 
Snel katoen 30 graden 0:16 h 
Verbruik in kW per wasbeurt 0,2 
Wasmiddel doseren Via zeeplade of automatisch 
Type afvoer Pomp of klep 
Water aansluiting Koud water  

PROFESSIONELE 
WASMACHINES 



 
 

 
 

Hierbij een greep uit ons assortiment 
- 

Merk Schulthess 
Soort Luchtafvoer (Prof) 
Type TA9340 
Vulgewicht in kg  8 kg 
Trommelinhoud in liters 150 liter  
Energielabel NVT 
Droogtijd Katoen Kastdroog 0:45 min 
Verbruik in kW per droogbeurt 3,5  kW 
Type afvoer Lucht 

Merk Schulthess 
Soort Condensdroger (Prof) 
Type TC9350 
Vulgewicht in kg  8 kg 
Trommelinhoud in liters 150 liter  
Energielabel NVT 
Droogtijd Katoen Kastdroog 0:59 h 
Verbruik in kW per droogbeurt 3,4 kW 
Type afvoer Afvoer 

Merk Schulthess 
Soort Warmtepompdroger (Prof) 
Type TW9350 
Vulgewicht in kg  8 kg 
Trommelinhoud in liters 150 liter  
Energielabel NVT 
Droogtijd Katoen Kastdroog 1:10 h 
Verbruik in kW per droogbeurt 1,5 kW vs. 3,5 (-57%) 
Type afvoer Afvoer 

PROFESSIONELE 
DROGERS 



   
   
   

De industriële wasmachines van Schulthess 
revolutioneert de was-ervaring  
-
Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om tijd, 
kosten te besparen en het milieu te 
beschermen terwijl meer was gedaan te 
krijgen. De proLine machines van Schulthess 
geeft een boost aan het wassen van wasgoed.  

Met de snelste wasprogramma's die 
momenteel verkrijgbaar zijn, kunnen er tot 500 
meer wasbeurten per jaar worden gedraaid. 
Dankzij perfect op elkaar afgestemde 
programma’s bespaar je bij elke wasbeurt 
stroom en water. Deze hoogwaardige 
industriële machines voor de echte 
professional zijn robuust en duurzaam als 
altijd. Zwitserse kwaliteit die rendeert.  

Ziekenhuizen 
- 
Dit zijn locaties waar dagelijks veel beweging 
en een grote was vraag ligt. Wasgoed dat niet 
wordt uitbesteed zoals zwachtels, IC- 
beddenhoes, noodwas van patiënten of 
klompen van het ziekenhuispersoneel. De 
industriële wasmachines en drogers van 
Schulthess hebben hun sporen daar zeker 
verdient. De machines zijn gebouwd om vele 
uren te wassen en drogen en zijn voorzien van 
wasprogramma’s die aansluiten bij de vraag 
van een ziekenhuis.  

Maar ook op deze locaties geldt dat er kritisch 
gekeken wordt naar energieverbruik van de 
apparatuur en zullen verschillende 
duurzaamheidsdoelstellingen hebben. Het 
industriële assortiment Schulthess proLine 
hebben een zeer laag energie- en  
waterverbruik. En met de zeer snelle 
wasprogramma’s kan meer worden gewassen 
met kleiner formaat machines en 
trommelinhoud. Dat betekent een lagere 
investering! 

GROTE LOCATIES VRAGEN 
OM INDUSTRIELE MACHINES 



 
 

Hierbij een greep uit ons assortiment
-

Merk 
Soort 
Type 
Vulgewicht in kg  
Trommelinhoud in liters 
Toerental  
Energielabel 
Wastijd microvezel
Verbruik in kW per wasbeurt  
Wasmiddel doseren 
Type afvoer 
Water aansluiting 

Merk 
Soort 
Type 
Vulgewicht in kg  
Trommelinhoud in liters 
Toerental  
Energielabel 
Wastijd microvezel
Verbruik in kW per wasbeurt 
Wasmiddel doseren 
Type afvoer 
Water aansluiting 

Schulthess 
Wasmachine (Industrieel) 
W100 
11 kg 
100 liter  
1200 TPM  
NVT 
0:59 h  
7.0 kW 
Via zeeplade of 
automatisch Pomp of klep 
Koud water (Optie warm)  

Schulthess 
Wasmachine (Industrieel) 
W160 
18 kg 
160 liter  
1200 TPM  
NVT 
0:59 h  
7,0 kW 
Via zeeplade of 
automatisch Pomp of klep 
Koud water (Optie warm)  

INDUSTRIELE 
WASMACHINES 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
Hierbij een greep uit ons assortiment.
-
 
 

 Merk Schulthess 
 Soort Luchtafvoerdroger 

(Industrieel) 
 Type D200 
 Vulgewicht in kg  11 kg 
 Trommelinhoud in liters 200 liter  
 Energielabel NVT 
 Droogtijd Katoen Kastdroog 0:33 min 
 Verbruik in kW per droogbeurt 6,2 kW 
 Type afvoer Luchtafvoer 
   
   
   
   

 
 
 
 

 Merk Schulthess 
 Soort Luchtafvoerdroger 

(Industrieel) 
 Type D325 
 Vulgewicht in kg  18 kg 
 Trommelinhoud in liters 325 liter  
 Energielabel NVT 
 Droogtijd Katoen Kastdroog 0:34 min 
 Verbruik in kW per droogbeurt 10,0 kW 
 Type afvoer Luchtafvoer 
   
   
   
   

 
  

INDUSTRIELE 
DROGERS 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Landelijk actief en 
daarbuiten 
- 
Rodus Professional zit gevestigd in Oss waar 
het aan de Kanaalstraat 24 beschikt over een 
modern kantoor, werkplaats, parkeerstraat en 
een groot magazijn. Met een vast team van 
binnendienst collega’s altijd persoonlijke 
contact voor vragen of het melden van een 
storing.  
 
Rodus Professional ontzorgt en levert door 
heel Nederland. Maar ook daarbuiten zijn we 
actief en hebben we tevreden klanten in België 
en Luxemburg.   
 

 
Advies op maat. 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze medewerkers, zowel in de binnendienst als onze servicemonteurs, staat dagelijks klaar voor het 
geven van advies voor de beste wasoplossing. We geven advies bij een storingsmelding en plannen 
deze waar nodig zo spoedig mogelijk in!  
 
 

    
Dennis Sven Dinand Arnoud 

Salesmanager Accountmanager Accountmanager Servicemonteur 
    

 
Volg ons online. 
- 
Volg ons via onze website rodus-professional.com of vind ons op LinkedIn via Rodus Professional. 

MAAK KENNIS MET HET 
TEAM VAN RODUS PROFESSIONAL 




