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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. Met het nieuwe party-programma haalt u dankzij V-ZUG een keukenhulp in huis die zelfs het 

bestaande sprint-programma overtreft. De Adora SL maakt licht vuile afwas schoon in slechts 11 

minuten. wDat is erg handig wanneer u bijvoorbeeld heel wat gasten aan tafel en meerdere gangen 

op het menu hebt. Deze apparaten zijn ook uiterst milieuvriendelijk: de Adora SL beschikt over de 

nieuwe OptiStart-functie, een intelligente functie met uitgestelde start, die het energieverbruik ca. 

10% doet dalen. En met het geïntegreerde EcoManagement zet V-ZUG gebruikers aan om te letten 

op hun energie- en waterverbruik en zorgvuldig om te springen met onze natuurlijke bronnen. 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 licht vuile vaat in slechts 11 
minuten schoon. 
 
 

  
 


