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PERSBERICHT 
 
 

Ontspannen en ecologisch het huishouden doen met de nieuwe 
vaatwasmachine van V-ZUG 
 

De vaatwasmachines van V-ZUG zijn gemaakt voor het moderne leven: de nieuwe Adora SL-

modellen verbruiken een minimum aan energie en water. Ook hun functionaliteit werd verder op punt 

gesteld. Nu kunnen de toestellen ook via een smartphone of tablet communiceren. 

 

Muziek, gesprekken, gelach – het feest is volop aan de gang. De hapjes worden vlot naar binnen 

gewerkt. En ook het servies raakt stilaan op. Geen probleem met het nieuwe party-programma van 

Adora SL: dat wast sneller dan ooit tevoren. Slechts 11 minuten heeft het programma bij volledige 

belading nodig. Dat is zelfs sneller dan het bestaande sprint-programma, een wereldprimeur van V-

ZUG. Met het party-programma zijn maximaal vijf opeenvolgende spoelbeurten mogelijk. Het is 

uiterst geschikt om in korte tijd grote hoeveelheden licht vuile vaat te reinigen. Wanneer het na het 

feestje weer rustiger wordt, is het de beurt aan het nieuwe silent-programma van de Adora SL. Met 

slechts 37 decibel, een zacht gefluister, is dit programma het stilste van V-ZUG dat normaal vuile 

vaat onberispelijk schoon maakt. Perfect voor iedereen die aan het goedkopere nachttarief zijn vaat 

wil doen en ‘s avonds van de rust wil genieten. 

 

Nog ecologischer de vaat doen dankzij OptiStart en EcoManagement 

Qua energie- en waterverbruik behoren de vaatwasmachines van V-ZUG tot de zuinigste op de 

markt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, bouwt V-ZUG zijn voorsprong verder uit met de 

toestellen van 2017: de Adora SL beschikt over de nieuwe OptiStart-functie, een intelligente functie 

met uitgestelde start, die het energieverbruik ca. 10% doet dalen. Deze functie maakt gebruik van de 

wachttijd tot het programma start om de vaat nat te maken en te laten weken. Wanneer het eigenlijke 
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vaatwasproces begint, is het vuil al week geworden en kan het toestel op een lagere temperatuur 

spoelen. Nieuw is ook het EcoManagement van V-ZUG dat in de Adora SL-vaatwasmachines is 

geïntegreerd. Met het EcoManagement kunnen het voorspelde en het effectieve energie- en 

waterverbruik van het toestel weergegeven worden – voor een individueel programma, de laatste 25 

geselecteerde programma’s of ook sinds de ingebruikname van de vaatwasmachine. Zo maakt V-

ZUG het verbruik van het toestel helemaal transparant en zet het bedrijf gebruikers aan om een 

programma te kiezen dat spaarzaam omgaat met onze natuurlijke bronnen. 

 

Intelligent verbonden met V-ZUG-Home 

De Adora SL-vaatwasmachines zijn nu ook uitgerust met V-ZUG-Home, de intelligente digitale 

verbinding tussen toestellen. De vaatwasmachine kan bijv. gemakkelijk vanuit de zetel via een tablet 

gecontroleerd worden; er kan een push-melding verzonden worden wanneer het programma voltooid 

is of wanneer er zout bijgevuld moet worden. De koppeling met V-ZUG-Home, de ecologische 

aspecten en de nieuwe programma’s zijn goede redenen om voor een Adora SL te kiezen. Het 

assortiment van V-ZUG heeft echter nog veel meer te bieden: een grote selectie van hoogwaardige 

vaatwasmachines voor de uiteenlopendste prijzen en behoeften. De vaatwasmachines van V-ZUG 

zijn overigens de enige die van begin tot einde in Zwitserland ontwikkeld en geproduceerd worden. 

Zij herbergen meer dan 100 jaar ervaring in de productie van huishoudelijke apparatuur en de 

modernste technologie uit hartje Zwitserland. 

 

Meer informatie: vzug.com 
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Over V-ZUG 
V-ZUG is het toonaangevende Zwitserse merk voor huishoudelijke apparatuur met hoofdkantoor in Zug. Al meer dan 100 
jaar ontwikkelt en produceert het bedrijf in hartje Zwitserland innovatieve apparaten voor de keuken en de wasruimte, die 
het dagelijkse leven eenvoudiger maken en gebruikers inspireren en enthousiast maken. V-ZUG heeft in Zwitserland 10 
expositie- en adviescentra en 16 servicecentra en is internationaal aanwezig in 18 landen. Wereldwijd stelt het bedrijf circa 
1400 mensen te werk en leidt het meer dan 70 leerlingen op. Als marktleider in Zwitserland engageert V-ZUG zich ook voor 
de economie, de maatschappij en het milieu. Het door de eigenaar geleide bedrijf behoort – samen met het zusterbedrijf 
Gehrig Group AG en het dochterbedrijf SIBIRGroup AG – tot de Metall Zug Gruppe. 
 
Over Metall Zug 
Metall Zug is een Zwitserse industrieholding met hoofdkantoor in Zug en biedt een breed assortiment innovatieve, 
duurzame premium- en precisieproducten aan. De groep ontwikkelt, produceert en verkoopt technologisch toonaangevende 
apparaten, machines en oplossingen in de divisies Huishoudelijke Apparatuur, Infection Control en Wire Processing. Tot de 
Metall Zug Gruppe behoren V-ZUG AG, Gehrig Group AG (divisie huishoudelijke apparatuur), Belimed Gruppe (divisie 
Infection Control) en de Schleuniger Gruppe (divisie Wire Processing). De industrieholding is ontstaan uit de in 1887 
opgerichte Metallwarenfabrik Zug en is tot op vandaag hoofdzakelijk in handen van de oprichtersfamilie. De Metall Zug 
Gruppe stelt wereldwijd circa 3600 mensen te werk en is genoteerd op de Zwitserse beurs SIX Swiss Exchange. 
 
 
Fotomateriaal 
 

Foto 1 
Sneller dan ooit tevoren: het nieuwe party-programma 
van de Adora SL maakt lichtjes vuile vaat in slechts 11 
minuten schoon. 
 

  

 


