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Funktionell design i rostfritt stål, som ger hållbarhet och 
lång livslängd.

Service sker normalt från maskinens framsida. Åtkomsten 
av komponenter blir enklare och servicen går snabbare.

Vi tänker på människan! Att förbättra ergonomin, t.ex. 
genom Autostart med automatisk öppning och stängning 
av huven minskas förslitningsskador och diskprocessen 
förenklas avsevärt. 

Våra patenterade uppfinningar PRM och DUPLUS hjälper 
dig att minska miljöbelastningen i köket. PRM och DUPLUS 
går att få som tillval till flera av våra maskiner (se sid 12).

I samtliga diskmaskiner kan du välja värmeåtervinning 
ECO-FLOW som effektivt sparar energi och förbättrar 
klimatet i diskrummet (se sid 16).

Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya lösningar på hur 
man ytterligare kan spara vatten, energi och kemikalier.

Kan man förena  

 att arbeta med cirkulär ekonomi har varit en del  
   av vårt småländska signum sedan starten 1972. 

På Wexiödisk svarar vi ja på den frågan! Vi kallar det 
eco-design. Vår filosofi har ända sedan starten 1972 varit 
att vi utifrån ett miljötänk ska jobba med kvalitet och håll-
barhet i fokus. Självklart utan att göra avkall på ergonomi 
och en god arbetsmiljö.

Vi arbetar utifrån en cirkulär ekonomi, vilket innebär att det 
ekonomiska kretsloppet inte är linjärt utan istället cirkulärt, 
där hållbar utveckling hamnar i fokus. Wexiödisk utvecklar 
produkter av hög kvalitet och väljer varje komponent med 
omsorg. Allt för att förlänga livscykeln och spara på jordens 
resurser. Att varje diskmaskin vi utvecklar ska vara mer re-
surssnål än den föregående modellen har alltid varit vår 
ledstjärna. Cirkulär ekonomi för oss är:

kvalitet, miljötänk  
                och ergonomi?



Vill du ha en driftsäker och effektiv under-
bänkdiskmaskin så är WD-4S ett smart val. 
Den svenska designen med kvalitet, funktio-
nalitet och rena drag syns i varje detalj och 
gör att WD-4S tar sig en självklar plats och tål 
att visas upp.

SVENSK KVALITETSDESIGN 
Diskmaskinen WD-4S är formgiven för att 
fungera optimalt i så många kök som möjligt 
och du använder den med fördel i baren eller 
på kaféet. En ren design med få detaljer och 
släta rundade hörn innebär bättre hygien och 
renare resultat. Dessutom kan du ställa luckan 
i ett hygienläge som förhindrar bakterietillväxt 
när du inte använder maskinen.

VILKEN MODELL PASSAR DIG?
Förutom vår grundmaskin BASIC finns även 
GLAS-modellen som är speciellt framtagen 
för att diska glas. I den öppna diskkorgen lutar 
glasen så att vattenansamlingen i glasets fot 
minskar och inte rinner längs med glasytan. 
Vattenstrålarna når glasets alla ytor och du får 
också ett bättre torkresultat. WD-4S GLAS har 
dessutom tre specifika glasdiskprogram där 
disktid och vattenmängd anpassas för olika 
typer av glasmodeller. Till exempel finns en 
lågtemperatursköljning som snabbt kyler ner 
ölglasen före servering. Välj ECO-FLOW för att 
spara energi och få ett bättre klimat. Läs mer 
på sid 16.

GLASPROGRAM
Program 1: Ölglas, total disktid 1,2 min* med lägre  
slutsköljningstemperatur, 65°C.
Program 2: Standardglas, total disktid 1,2* min,  
slutsköljningstemperatur 85°C. 
Program 3: VInglas, total disktid 2,2* min, slutsköljnings-
temperatur 65°C samt ökad vattenmängd vid slutsköjning.

BASIC-PROGRAM
Program 1: Glas och muggar, total disktid 1,2 min*
Program 2: Tallrikar, total disktid 2,4* min. 
Program 3: Bestick och grytor, total disktid 4,2* min.

WD-4S  

– kompakt, stilren och effektiv





livstids garanti på stamröret

ren, enkel och funktionell  
design i rostfritt stål

specialdesignade diskarmar  
rengör varje millimeter av  

diskgodset

 sidoplåtar i rostfritt stål  
ingår och gör att wd-4s även  

kan placeras fristående

 självförklarande och vinklad  
touchdisplay i härdat glas. displayen  

fungerar även om du bär handskar  
eller har blöta händer

 wd-4s kan diska upp till 50  
korgar per timme. det innebär  
1000 glas, 900 tallrikar eller  

450 brickor

eco-flow värmeåtervinning 
sparar energi och torktid 

*Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.

WD-4S 0706 WD-4S
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Bardisken 
som förenklar arbetet
SMART DISPLAY 
Med tre program är WD-4S lätt att använda. Den själv-
förklarande och lutande displayen i härdat glas ger 
en tydlig överblick över disktiden också på långt håll. 
Färgerna visar status på disken och ljud indikerar när 
disken är färdig. Den smarta displayen fungerar även 
om du bär handskar eller har blöta händer.

HÖG HYGIENFAKTOR
Med nya WD-4S kan luckan ställas i ett plats- 
sparande hygienläge som förhindrar bakterietillväxt 
när maskinen inte används, t.ex under långhelger eller 
semestertider. 

SMIDIG OCH EFFEKTIV
Med en knapptryckning byter du enkelt ut vattnet för 
att växla från att diska smutsiga tallrikar till glas och 
brickor. Två funktioner i samma maskin sparar både 
utrymme och tid.

Både WD-4S BASIC och GLAS kan fås med understativ  
med låsbart skåp (alternativt understativ med öppet skåp).  

08 WD-4S | IZAKAYA MOSHIWD-4S | TEKNIK

Izakaya moshi startade i december 2012 av Sandra Bertils-
son och Daniel Djurvall. 

– Vi ville att Växjöborna skulle få en japansk restaurang 
med rena smaker och vackra färger. 

Izakaya, som betyder ”slink in” på japanska, har 70 sitt-
platser och restaurangen har fått flera utmärkelser, bland 
annat White Guide 2016. 

NÄR MATEN BLIR EN UPPLEVELSE
I det öppna köket finns inga hemligheter. Här förmedlas 
bara kärlek till den fantastiska japanska matkulturen. Iza-
kaya moshi jobbar med kravmärkta och närproducerade 
råvaror från bönder på kringliggande gårdar. 

–Vi har också haft en otrolig tur att anställa bra perso-
nal, både i serveringen och i köket. Våra kockar är väl-
digt kreativa, de experimenterar gärna och utvecklar vårt 
matkoncept så att vi hela tiden överraskar våra gäster. 

Izakaya moshi
–kärlek till det  japanska köket

Både i färg, form och smak. En totalupplevelse med ma-
ten i fokus, helt enkelt! 

RENARE GLAS MED WD-4S
Alldeles nyligen investerade vi in en ny underbänkdiskma-
skin från Wexiödisk, en WD-4S. 

– Det blir såååå bra och såååå rent! Vi har ett helt an-
nat flöde i baren nu och diskbänkarna kan hållas rena från 
smutsig disk. Allt blir mycket mer hygieniskt, säger Sandra. 
Vi har valt en glasdiskmodell med två specifika glasdiskkor-
gar. Glasen tiltas i korgen vilket ger torrare glas och vi behö-
ver inte torka några vattenränder från glasen. Vi använder 
maskinen även till andra bartillbehör. 

Eftersom WD-4S är placerad i baren är det även viktigt att 
den är tystgående. Inget onödigt slammer från diskmaski-
nen. Vi valde Wexiödisk eftersom vi redan har en WD-6 och 
den maskinen är nog äldre än jag... avslutar Sandra.

Vi valde Wexiödisk eftersom 
vi redan har en WD-6 och den 
maskinen är nog äldre än jag!

sandra bertilsson
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WD-6 och WD-7 är våra driftsäkra huvdiskmaskiner lämp-
liga för det lilla och medelstora diskrummet. Med fokus 
på användaren finns flera tekniska egenskaper som för-
bättrar arbetsmiljön. Hos WD-6 och WD-7 får du ett enkelt 
handhavande, bra ergonomi, god hygien, servicevänlighet 
och inte minst ett optimalt diskresultat. WD-6 och WD-7 
kan du lita på varje dag – året om. 

Det som skiljer WD-6 och WD-7 åt är att den senare är 
större och används främst om du har större gods och mer 
grovdisk.

AUTOMATISK KOLL PÅ HYGIENEN
Styrsystemet med inbyggd HACCP säkerställer att gällan-
de hygienkrav uppfylls. För utskrift av extern rapport och 
uppkoppling mot nätverk finns Web-Tool som tillval.

Trotjänare  

WD-6 OCH WD-7 DISKPROGRAM
Program 1: Total disktid 1,2 min*
Program 2: Total disktid 1,7* 
Program 3: Total disktid 3,2*

*Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.

WD-6 och WD-7 är två av marknadens bästa 
diskmaskiner för små och medelstora kök.

i köket



 huven öppnas och stängs med  
automatik vilket eliminerar risken  

för belastningsskador

huven vinklas uppåt i bakkant så  
att ångan stiger upp på baksidan av  

maskinen istället för ut i diskrummet

 de rostfria diskarmarnas  
sköljdysor är konkavt  

utformade för att  
förhindra igensättning

stor disktank och effektiva 
silar håller diskvattnet 

rent längre

eco-flow värmeåtervinning sparar  
energi och gör så att disken  

torkar snabbt. läs mer på sid 16

servicevänlig – service utförs 
från maskinens framsida

god hygien med automatiskt  
rengöringsprogram

WD-6

WD-7
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PRM FÖR BÄSTA LOGISTIK I DISKRUMMET
Med vår unika PRM förspolningsmaskin förspolas disken 
effektivt och ersätter den manuella avspolningen. Du 
sparar tid och vatten, slipper vattenstänk på golv och för-
bättrar ergonomin. Förslitningsskadorna minskar när den 
monotona rörelsen med handdusch försvinner. 

FÄRRE KEMIKALIER OCH BÄTTRE MILJÖ
PRM spolar av disken, både ovan- och underifrån, på ett 
oslagbart sätt så att även svåra matrester som olja och 
dressing försvinner. Det innebär att du kan sänka disk-
tiden och använda mindre kemikalier. Mindre mängd 
kemikalier är mer skonsamt och gör dessutom glasen 
klarare. Vattnet som används i PRM förspolningsmaskin 
är återvunnet vatten från diskmaskinen. En smart lösning 
för att spara såväl vatten som energi. Att samtidigt mins-
ka det manuella arbetet och göra arbetsmiljön bättre är 
förstås nog så viktigt. 

150 ARBETSTIMMAR ATT ANVÄNDA TILL ANNAT 
Med en PRM-lösning ställer du smutsig disk direkt i disk-
korgarna utan förspolning av pistoldusch. Du behöver 
inte heller diska direkt. PRM kan genom effektiv spolning 
hantera även intorkade matrester, vilket innebär att dis-
ken kan vänta. Med hjälp av avlastnings- och sorterings-
bänkar får du ett effektivt flöde av diskgods från smutsig 
till ren sida och du slipper hala golv från pistolduschens 
vattenstänk. 
    I köket sparas cirka 150 arbetstimmar per år och 
35 000 monotona rörelser försvinner om du diskar 100 
korgar per dag i snitt. All denna tid kan användas till annat 
viktigt arbete i köket.

skinande ren disk varje 
dag, året runt med minimal 

tillsats av diskmedel 

 
maximerad vattenbesparing  

med förspolningsmaskin 
istället för handdusch

tid, vatten och energi
Spara  PRM FÖRSPOLNINGSMASKIN KAN KOPPLAS TILL BÅDE WD-6 OCH WD-7.

Förspolningsmaskin PRM6 tillsammans 
med  huvdiskmaskin WD-6

välj om du vill ha diskflödet 
med start från höger eller  

vänster

enkelt och ergonomiskt  
handhavande och bästa  

logistik i diskrummet

biosortering för minsta 
möjliga miljöbelastning
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Ett stenkast från Norr Mälarstrand huserar restaurang 
NAGG, den lilla och effektiva kvarterskrogen som förser 
Kungsholmsborna med en franskinspirerad matupplevelse  
med svenska råvaror. I köket står ägaren och kocken Su-
sanne Torssell och förbereder kvällens meny – vårlamm från 
Strängnäs med gotländsk ramslök. Susanne startade NAGG 
för två år sedan efter att ha drivit Gamla Orangeriet i Bergian-
ska Trädgården i Stockholm.

– Där serverade vi till största delen luncher och jag kände 
att drivkraften att kunna erbjuda mat i kombination med ett 
gott vin var min dröm. 

Susanne är utbildad i Grythyttan och har ett förflutet på 
krogen Midsummer House i Camebridge, som har två stjär-
nor i Guide Michelin. Tiden där satte spår i ett kreativt tänk 
på mat och vin. 

– Det var en väldigt bra lärdom, när det gäller gastronomi 
och kreativitet men även när det gäller att ha ordning och 
reda. Och det gäller precis i allt. 

Och just det slås man av när man tittar in bakom kulisserna 
i Susannes kök och diskutrymmen. 

PERFEKT DISKRUM PÅ PYTTELITEN YTA
När Susanne köpte den tidigare restaurangen var köket väl-
digt litet och diskavdelningen opraktisk utan avställnings-
ytor. Men med relativt små medel är nu köket större och 
öppnare. I diskrummet är det nu en förspolningsmaskin 
WD-PRM6 och en WD-6 som gör jobbet. 

– Jag trodde inte det var möjligt att få en så praktisk disk- 
avdelning på 2x3 meters yta. Här finns avställningsytor på 
båda sidor om förspolning och diskmaskinen och det funge-
rar helt perfekt, säger Susanne. 

GOD SERVICE ÄR EN SJÄLVKLARHET
– Under de mest bråda timmarna på kvällen hinner vi i stort 
sett inte diska alls. Vi är bara två personer som jobbar och 
vi vill kunna ge våra gäster den allra bästa servicen. Att ha 

När gästen kallar
får disken vänta

diskpersonal anställd har aldrig varit aktuellt. Vi har istället 
lagt vikt vid ett effektivt diskrum. Disken får helt enkelt 
vänta när vi har många gäster! Och det är inte heller något 
problem eftersom förspolningsmaskinen är väldigt effektiv. 
Vi behöver inte byta vatten så ofta och vi har möjlighet att 
diska både glas, grov- och findisk i samma maskin utan att 
tumma på diskresultatet, avslutar Susanne.

Jag trodde inte det var möjligt 
att få en så praktisk disk- 

avdelning på 2x3 m.
susanne torssell

Stor diskkraft 
på liten yta

HÖRNINSTALLATION 1

HÖRNINSTALLATION 2

RAK INSTALLATION
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9.000 
kwh energi

150

200.000  

Har du någon gång öppnat en diskmaskinslucka och 
fått varm ånga i ansiktet? Vår nya underbänkdiskma-
skin WD-4S finns nu i utförandet ECO-FLOW – ett 
smart värmeåtervinningssystem som innebär att du 
slipper den obehagliga ångan i ansiktet. Speciellt vik-
tigt är detta när maskinen är placerad i en bar eller 
synlig för gäster. 

ECO-FLOW fungerar så att energin i ångan återan-
vänds till att värma upp vattnet till nästa disk. På det-
ta sätt minimeras ångan och behovet av ventilation 
i rummet minskar. Torrare luft blåses samtidigt in på 
godset i maskinen och disken torkar betydligt fortare 
och mer effektivt. ECO-FLOW är utvecklat för att spa-
ra energi och samtidigt ge en bättre arbetsmiljö.

      Återvinn värmen med  
ECO-FLOW

Är det möjligt att få disken ren genom att bara använ-
da en liter rent vatten per diskkorg? Ja, det är det! 
Tack vare vår patenterade DUPLUS-teknik, som mini-
merar vattenförbrukningen till nästan ingenting. 

Hemligheten är att under den första sköljfasen an-
vänds vatten från den föregående diskcykeln. Under 

den andra sköljfasen används en liter rent vatten 
med en temperatur på 85 grader. Sköljvattnet från 
den andra fasen samlas upp för att användas i nästa 
diskcykel. 

För dig som vill diska med minimal miljöpåverkan blir 
DUPLUS ett lätt val.

 DUPLUS KAN DU FÅ SOM TILLVAL TILL BÅDE WD-6 OCH WD-7.

 ECO-FLOW FINNS SOM TILLVAL TILL VÅRA  
MASKINER WD-4S, WD-6 OCH WD-7.

En liter vatten med  
      DUPLUS

DUPLUS OCH ECO-FLOW16

Den effektiva avspolningen 
med PRM och den mini-
mala mängden sköljvatten 
i DUPLUS minskar för-
brukningen av kemikalier 
avsevärt.

Att förspola disken manuellt tar tid. Använd PRM med automatisk 
förspolning och spendera tiden du sparar på något annat.

kan besparas genom att använda 
PRM istället för att förspola dis-
ken manuellt. Risken för förslit-
ningsskador minskar!

När du inte behöver skölja 
disken manuellt slipper 
du blöta och hala golv. En 
bättre och säkrare arbets-
plats är en vinst för alla!

Tack vare energieffektiva 
maskiner kan du sänka  
din el-räkning kraftigt.

Den årliga besparingen av vatten är 
imponerande. Väljer du både PRM och 
DUPLUS till våra redan vattensnåla 
maskiner kan du få en diskmaskin med 
marknadens lägsta vattenförbrukning. 

5.200
Minska ditt fossila avtryck med upp till 5.200 
kg per år. Det är möjligt tack vare diskmaski-
ner som gör av med mindre energi, vatten  
och kemikalier än genomsnittet. 

Bättre miljö 
i ditt kök!

200 l 
kemikalier

liter 
vatten

1 liter
rent  

vatten
är allt som  

går åt per disk  
om du väljer  
DUPLUS till  

din diskmaskin. kg koldioxid

timmar
35.000 

monotona rörelser

Spara!
Här visar vi några exempel på hur mycket du kan spara per år om du diskar med WD-6 eller WD-7 med tillvalen PRM och DUPLUS. Besparingarna gäller per år (350 dagar). 
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• Funktionell design 
• Två maskiner i en - normal och grovdisk.
• Ännu bättre diskresultatat 
• Maximal hygien 
• Ergonomisk och effektiv
• Dubbel slutsköljning med DUPLUS-teknik – förbättrat  
  sköljresultat med minimal mängd rent vatten tack vare en  
  extra sköljfas
• Effektivitet med låga driftkostnader – DUPLUS-tekniken  
  gör att förbrukningen av rent vatten, kemikalier och  
  elektricitet minskar 
• Extra stora kostnadsbesparingar – om osmosvatten  
  måste användas 

I kombination med DUPLUS kan  
du uppnå följande besparingar:

• 200 000 liter vatten sparas 
• 9 800 kWh energi sparas när varmvatten eller  
   hetvatten används. 
• Miljön skonas med 5 200 kg minskad mängd CO2 
• 150 timmars arbete sparas 
• Diskpersonalen skonas från 35 000 upprepande  
   handrörelser som vid manuell förspolning kan ge  
   arbetsskador 
• Mindre diskmedel används 
• Arbetsmiljön förbättras med mindre vattenstänk 
• Diskmaskinen får ökad kapacitet 
• Dagliga vattenbyten reduceras 

Vilken diskmaskin  passar ditt kök?

• Svensk kvalitetdesign 
• Smart  touchdisplay i härdat glas 
• Hög hygienfaktor med luckan i ventilationsläge 
• Snabbdiskat med 50 korgar/timme 
• Tystgående ger bra arbetsmiljö 
• Tre specifika glasdiskprogram (glasmodellen) 
• Enkelt vattenbyte (en knapptryckning) 

Barer, kafeér  
och förskolor

WD-4S BASIC OCH GLAS 

Restauranger med  
50–300 gäster/dag

WD-6 och WD-6 DUPLUS

WD-6
När du förväntar dig det bästa, en 
diskmaskin av hög kvalitet som 
underlättar vardagen för dina med-
arbetare. Enkelt handhavande, bra 
arbetsmiljö, god hygien, servicevän-
lighet och ett optimalt diskresultat 
är egenskaper som gör WD-6 till en 
av marknadens bästa diskmaskiner. 
Detta, i kombination med flera pro-
gram som individuellt kan justeras, 
löser kökets varierande krav på disk. 

• Enkelt handhavande – med Auto-Start 
• Bra arbetsmiljö – med unikt huvkoncept
• God hygien – med automatiskt rengöringsprogram
• Hygienkontroll – styrsystem med integrerad HACCP
• Servicevänlig – service utförs normalt från maskinens framsida
• Optimalt diskresultat – med självtömmande diskarmar

• Dubbel slutsköljning med DUPLUS-teknik – förbättrat sköljresultat  
  med minimal mängd rent vatten tack vare en extra sköljfas
• Effektivitet med låga driftkostnader – DUPLUS-tekniken gör att  
  förbrukningen av rent vatten, kemikalier och elektricitet minskar 
• Extra stora kostnadsbesparingar – om osmosvatten måste användas 
• En bra arbetsmiljö – med det unika huvkonceptet

WD-6 DUPLUS
Wexiödisk är först i världen med att 
introducera dubbel slutssköljning för 
huvdiskmaskiner. Tekniken, som är 
patenterad, innebär att sköljproces-
sen använder betydligt mindre rent 
vatten än traditionella slutsköljnings-
system. Med  DUPLUS-tekniken 
används endast 1 liter rent vatten per 
diskcykel, extremt lite, och dessutom 
med fortsatt perfekt diskresultat. 

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 OCH WD-PRM7
Wexiödisk WD-PRM6 / 7 har utvecklats för att ersätta 
den manuella handduschen i diskrummet. Enorma 
besparingar görs i form av vatten, energi, kemikalier och 
arbetsinsats. Kan även kompletteras till din befintliga 
WD-6 eller WD-7 huvdiskmaskin. 

Restauranger med  
100–400 gäster/dag

WD-PRM6 och WD-PRM7

Restauranger med  
50–300 gäster/dag

WD-7 och WD-7 DUPLUS

KOMBIDISKMASKIN
WD-7 OCH WD-7 DUPLUS
Den fria inmatningshöjden på 
505 mm och den invändiga 
bredden 605 mm möjliggör 
diskning av inte bara tallrikar, 
glas och bestick, utan även 
grovdisk såsom bakplåtar, 
brödbackar, skrymmande kärl, 
GN-kantiner, etc. 

Konstruktionen är robust och 
genialt utvecklad för att möta 
dagens krävande miljöer i 
restaurangkök. Det unika 
huvkonceptet och den nya 

tillvalsfunktionen Auto-Start förbättrar maskinens ergonomi 
och förenklar diskprocessen avsevärt. Skjut bara in korgen 
så stängs huven automatiskt och maskinen startar. När disk-
programmet avslutats öppnas huven automatiskt och ångan 
släpps ut på maskinens baksida. Med ett enkelt handgrepp 
kan du ställa om för ”grovdisk”, vilket ökar spoltrycket. Detta, 
i kombination med tre programval, löser kökets varierande 
krav.  

WD-4S
WD-4S är en effektiv och driftsäker 
underbänkdiskmaskin. Den minimala 
förbrukningen av vatten och kemi-
kalier begränsar påverkan på miljön 
utan att tumma på slutresultatet. 
ECO-FLOW värmeåtervinning (tillval) 
reducerar ångutsläppet och minskar 
behovet av ventilation i rummet 
samtidigt som energiförbrukningen 
sänks ytterligare. 

Vi reserverar oss för ändringar av tekniska data.

PRM
Smart
miljöval

DUPLUS
Smart
miljöval

ECO-FLOW
Smart
miljöval
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