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Vastuullisia ratkaisuja ja 
kestävää lisäarvoa 





Hyviä valintoja
ympäristöämme 
varten
Electrolux Professional auttaa sinua löytämään 
tien kestävään ja vastuulliseen tulevaisuuteen. 
Voimme vaikuttaa positiivisesti yhteiseen 
elinympäristöömme valmistamalla sekä valitse-
malla tehokkaampia ja energiaystävällisempiä 
laitteita – ja vaikuttaa näin positiivisesti myös 
liiketoimintaasi.



Vastuullisuuden 
kylväminen
Oikeiden kumppaneiden valinta on ratkaisevan 
tärkeää jotta kestävän kehityksen mukaiset 
tavoitteesi on mahdollista toteuttaa. Haluamme 
ansaita luottamuksesi kestävien toimiemme ja 
käytäntöjemme avulla. Pyrimme olemaan 
valittu vastuullisuuden kumppanisi, 
"The OnE Sustainable Partner".

Sitoutumisemme:
►  Toimimme aina eettisten periaatteidemme

mukaisesti
►  Pyrimme jatkuvasti kehittämään

toimintaamme koko arvoketjussamme.
►  Toimintamme perustuu

oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen.
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Health, safety and well-being

Vastuullinen
lähestymistapa
Missiomme on tehdä asiakkaidemme 
työelämästä helpompaa, kannattavampaa ja 
kestävämpää. Joka päivä. Vastuullisuus on 
keskeinen osa strategiaamme, kulttuuriamme 
ja toimintaamme. Käytämme kestävän 
kehityksen tavoitteita (SDG) kompassinamme 
ja pyrimme  parantamaan asiakkaidemme 
arvoketjun kestävyyttä.



Kehämäinen lähestymistapa Digitaalinen muunnos Hiilijalanjäljen pienentäminen

Vastuulliset 
Ratkaisut
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Suorituskyky

&
 tehokkuus

Terveys, 
turvallisuus ja
 hyvinvointi



Ratkaisujen 
kehittäminen
Luonnonvaramme ovat arvokkaita. 
Maapallon kestävä tulevaisuus riippuu 
kyvystämme luoda älykkäitä ratkaisuja, 
jotka käyttävät elinympäristömme 
resursseja tehokkaasti. Electrolux 
Professional -ratkaisujen ansiosta voit 
keskittyä liiketoimintaasi tietäen, että 
teet kaiken kestävimmällä mahdollisella 
tavalla.





Ihmiset aina 
etusijalla
Ammattikeittiössä tai -pesulassa työskentelyyn 
kuuluu paljon toistuvia liikkeitä kuten 
kurkottamista, kumartumista ja taivuttamista. 
Nämä liikkeet voivat aiheuttaa työn tekoa 
vaikeuttavia ja tuottavuutta heikentäviä 
kipupisteitä tai vammoja. Electrolux 
Professional -tuotteet on suunniteltu 
ergonomia ja käyttäjäystävällisyys edellä, 
mahdollistaen työhyvinvointia tukevan 
työympäristön.

1Ergonomisten periaatteiden 
noudattaminen

3
Antropometristen ja biomekaa-
nisten tekijöiden huomiointi

2Todistettu käytettävyys

4Ihmiskeskeinen suunnittelu



Keskitymme käyttäjän 
ja laitteiden fyysiseen 
sekä kognitiiviseen 
vuorovaikutukseen, 
tehden laitteillamme 
työskentelyn 
miellyttäväksi ja 
stressittömäksi - ja 
mahdollistaen 
parhaan mahdollisen 
käyttäjäkokemuksen. 



Edistämme sitoutumistamme kestävään 
tulevaisuuteen ympäristötoimiemme 
läpinäkyvyyden kautta

Kestävää arvoa
Electrolux Professional pyrkii olemaan hiilineutraali 
vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuustyömme 
perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 
(SDG). 

Electrolux Professional kehittää energiatehokkaita 
ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat 
toimia kestävästi ja vähentää 
ympäristövaikutuksiaan. 

Kestävän kehityksen tavoitteitteemme liittyvät 
ilmastoon, terveyteen ja turvallisuuteen sekä 
monimuotoisuuteen. Suunnittelemme tuotteita, jotka 
kuluttavat vähemmän resursseja, kuten energiaa, 
vettä ja pesuaineita. Tämä auttaa pienentämään 
niin käyttökustannuksia kuin 
ympäristövaikutuksiakin. 





Kestävät  
ammattikeittiö-
ratkaisut





Mikä tekee 
keittiöstä 
kestävän?
Ammattikeittiön kestävyys ja 
vastuullisuus liittyy paljon muuhunkin 
kuin ruoan esivalmistuksessa ja 
valmistuksessa käytettyihin ainesosiin. 

Ammattikeittiön kestävä kehitys alkaa 
siellä käytettävistä laitteista. 
Tehokkaat, energiaa säästävät laitteet 
kuluttavat vähemmän elinympäris-
tömme arvokkaita resursseja ja 
auttavat myös laitteiden käyttäjiä 
säästämään käyttökustannuksissa.





10%

60%
alhaisempi 
energiankulutus 

30%
alhaisempi 
energiankulutus 

Induktioliedet
Induktioliedet ovat tehokkuuden mestareita alhaisella 
lämpöhäviöllä. Induktiojärjestelmät kuluttavat jopa 60% 
vähemmän energiaa perinteisiin sähkötasoihin verrattuna.

NitroChrome3 -parila
NitroChrome3-parila* säästää yli 10 % energiankulutuksessa 
esilämmitysvaiheessa ja noin kolmanneksen valmiustilassa 
teräspintoihin verrattuna. Lisäksi puhdistaminen vie 30 % 
vähemmän aikaa.
*valmistettu naarmuuntumattomasta, nitridikäsitellystä kromista

Power grillHP sähkögrilli
30 % pienempi energiankulutus 
verrattuna vakiomalleihin.

PowerGrillHP:n ainutlaatuinen 
rakenne minimoi lämmitys-
vastuksen ja kypsennysritilän 
etäisyyden ja tasoittaa lämmön 
jakautumisen. Tuloksena 
lyhennetyt kypsennysajat ja 
tasaiset grillaustulokset..

Yksityiskohdat ratkaisevat

Älykästä 
ruoanlaittoa
Electrolux Professional -laitteet ja 
ratkaisut sisältävät innovatiivista 
teknologiaa, joka säästää energiaa 
ja tarjoaa korkean suorituskyvyn - 
ympäristöä kunnioittaen. 

alhaisempi 
energiankulutus 



50%
alhaisempi
öljyn kulutus 

50%
alhaisempi 
kaasun kulutus 

35%
alhaisempi 
energiankulutus

Rasvakeittimet
Edistyksellinen integroitu 
suodatusjärjestelmä vähentää öljyn 
kulutuksen puoleen. 

Flower flame
Liekki mukautuu kattilan läpimittaan 
vieden energian suoraan kattilaan ja 
vähentäen näin lämmön hajaantumista 
keittiöön.

Ecotop
Erityinen kiinteä tasopinnoite estää 
tehokkaasti lämmön karkaamisen,  
takaa korkean hyötysuhteen ja 
säästää energiakustannuksissa. 
Sisäänrakennettu valmiustilatoiminto 
vähentää automaattisesti tehoa aina, 
kun keittotasolla ei ole kattiloita tai 
pannuja.



Terveellistä ja 
tehokasta
Nykyaikaisen ammattikeittiön tarpeisiin 
vastaava thermaline monitoimipannu 
tarjoaa monikäyttöisyyttä ja säästöjä. 
Painekeittäminen lyhentää ruoan 
kypsennysaikaa jopa 60 %. Tämän ansiosta 
ruoassa säilyy enemmän tärkeitä vitamiineja 
ja ravintoaineita. Lisäksi ruoka säilyttää 
houkuttavan värinsä.

-60%
Ruoanlaittoon 

käytettyä aikaa

-20%
alkusijoituksia

-80%
Energian-
säästöjä

Luvut osoittavat säästöjä perinteisiin monitoimi- ja paistinpannuihin 
verrattuina. Arvot voivat vaihdella reseptin mukaan.



Painekeittämisessä ruoka kypsennetään 
hermeettisesti suljetussa ympäristössä 
kyllästetyssä höyryssä 0,45 baarin (6,5 psi) 
paineessa.

Keittiön tehokkuus:
enemmän tilaa, vähemmän 
käyttökustannuksia

Kun keittiötilat pienenevät, thermaline 
monitoimipannu on ideaali ratkaisu 
korvaamaan myös muita laitteita. Ja 
valmistamaan silti laadukkaasti pidemmänkin 
ruokalistan ateriat. Tämä tarjoaa monia etuja:

►  Laitteisiin vievät vähemmän tilaa (-45%)
► Pienemmät siivouskustannukset(-40%)
► Pienemmät investoinnit (-20%)
►  Pienemmät työkustannukset helpon ja 

virheettömän toiminnan ansiosta
►  Vähemmän energiankulutusta
► Enemmän kypsennystoimintoja



SkyLine 
yhdistelmäuunit
SkyLine yhdistelmäuuneissa yhdistyy älykäs 
teknologia, ergonominen suunnittelu ja alhaiset 
käyttökustannukset. Plan-n-Save-toiminto 
hyödyntää tekoälyyn perustuvaa logiikkaansa 
optimoiden ruokien kypsennysjärjestyksen ja 
tarjoten jopa 20%     säästön 
energiakustannuksissa. 

► Pienempi
lämpöhäviö

► Tehokkaampi
suunnittelu

► Pienempi
ruokahävikki

► Pienempi
vedenkulutus

SkyLine Cook&Chill -ratkaisu optimoi keittiön 
työnkulkua, pidentää ruoan säilyvyyttä, 
varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden ja 
laadun sekä vähentää ruokahävikkiä. 

Äärimmäistä
suorituskykyä 
SkyLine yhdistelmäuuni ja tehojäähdytyslaite – kaksi 
täydellisen synkronoitua keittiölaitetta, jotka viestivät 
keskenään keittiön työnkulun tehostamiseksi.



SkyLine 
tehojäähdytyslaitteet
SkyLine Chills tehojäähdytyslaite tarjoaa 
keittiöösi optimoidun työnkulun, pidennetyn 
ruoan säilyvyyden sekä tinkimättömän ruoan 
laadun. Edistyksellinen OptiFlow -ilmankierto-
järjestelmä takaa täydelliset jäähdytystulokset 
ja ilman tasaisen jakautumisen kammioon.

► Säästöt käyttökustannuksissa

► Tehokkaampi suunnittelu

►  Taattu ruoan turvallisuus

► Tinkimätöntä laatua



Alan alhaisimmat 
käyttökustannukset

Lasillinen vettä
Innovatiivisella green&clean Multi Rinse -korikuljetinastianpesukoneella 
tarvitset vain yhden lasin vettä loppuhuuhteluun pestessäsi korillisen astioita.

Pidä pesualue 
höyryttömänä

green&clean on markkinoiden ainoa 

korikuljetinastianpesukone, joka on 

varustettu CO2-lämpöpumpulla. CO2-

lämpöpumppu imee ympäristön höyryn 

kokonaan, eikä investointeja erilliseen 

ilmanvaihtoon tarvita.

Parempi sinulle. Parempi ympäristölle. 

Käytä 62% 
vähemmän 
pesu- ja 
huuhteluaineita
Parempi ympäristölle,  
Parempi kukkarollesi. Säästät 
855 €/vuosi pesu- ja 
huuhteluaineissa. 

Käytä 63%
vähemmän 
vettä
Käyttämällä vain 0,4 
litraa vettä/kori, 
säästä 800 €/vuosi - 
saavuttaen 
täydelliset 
pesutulokset.

Käytä 34% 
vähemmän 
energiaa
Jätä hyvästit manuaaliselle kalkinpoistolle ja 
ota käyttöösi automaattinen ZERO LIME -
kalkinpoistojärjestelmä. Säilytät näin 
koneesi maksimaalisen suorituskyvyn ja 
säästät 1 585 €/vuosi 
energiakustannuksissa. 



Vähentää huomattavasti

CO2-päästöjä
Keskimäärin 16 000 

kWh vuotuiset säästöt 
sähkönkulutuksessa**

0.4 l
per kori

säästä

€ 3,400*l

*Kustannussäästöt on laskettu Electrolux Professionalin
laboratoriossa, IMQ:n, INTERTEK:n ja ENERGY STAR:n
akkreditoimana. Vertailu on tehty green&clean Multi Rinse
korikuljetinastianpesukoneen ja vastaavan perinteisen
koneen välillä, joka kuluttaa 300 l/h loppuhuuhteluvettä.
Paikkana on henkilöstöravintola, jossa tarjotaan 500 ateriaa
ruuhka-aikana, kahdesti päivässä, 360 päivän aikana.
Sisään tulevan veden lämpötila on 10 °C.

Säästöjä ilman höyryä
CO2-lämpöpumpulla varustettu korikuljetinastianpesukone 
pystyy imemään ympäröivän höyryn täysin, tehden ympäröivästä 
työskentelyalueesta höyryttömän ja terveellisen. Investointeja erilliseen 
ilmanvaihtoon ei tarvita.

** Laskettu EPA:n 
(Yhdysvaltain 
ympäristönsuojeluvirasto) 
toimesta



Tehokasta 
kylmäsäilytystä - 
vähemmän 
ruokahävikkiä
Optimaalista ruoan kylmäsäilytystä:

ecostoreHP

Vastuullista kylmäsäilytystä
Ammattimaiset kylmälaitteet ovat välttämättömiä 
elintarvikkeiden säilyvyyden kannalta. Kylmäkaapit 
ovat päällä aina, vaikuttaen merkittävästi keittiön 
energiankulutukseen.

ecostoreHP Touch
* Säästöpotentiaali laskettu

Euroopan ekosuunnittelu-
direktiivin tietojen
perusteella.

Etiketti on 5.5.2015
annetun komission
delegoidun asetuksen
(EU) 2015/1094 mukainen.

energiansäästö* 
jopa 830 €/vuosi 
(pakastin)  
300 €/vuosi  
(kylmäkaappi)



Kylmäkaapit ovat ovat päällä 
24 tuntia vuorokaudessa, 365 
päivää vuodessa 

Kaasun ympäristövaikutukset

Hiilivety - matala GWP 
R290 (PROPAANI) + R600 (ISOBUTAANI)

Fluorihiilivedyt
R404A +R134a ja muut kaasut

GWP - Global Warming Potential, 
kasvihuonehaitallisuus

GWP 1 3 3 1430 3922

R404A

R134a

R290R600CO2kaasu

Hiilivedyt Fluorihiilivedyt

energiansäästö* 
jopa 480 €/vuosi

ekstrA säästöjä 
ekstrA tehokkuutta

ecostoreHP Premium
Pienennä sähkölaskuasi 80 %. 
Electrolux Professional 
ecostoreHP Premium -
kylmäkalusteilla kulutat vain 560 
kWh vuodessa - säästäen 
samalla jopa 480 euroa.  
ecostoreHP Premium -
kylmäkalusteiden energiamerkki 
on A ja ilmastoluokka 5.

Vähemmän haitallisia kaasuja
Uusimmissa ammattikäyttöön tarkoitetuissa 
kylmäkaapeissa käytetään maakaasuja, 
kuten syklopentaania (eristeessä) ja 
hiilivetyjä (kuten R290), joilla on alhainen 
GWP. Hiilivedyt (HC) vähentävät 
huomattavasti ympäristövaikutuksia ja 
pidentävät kompressorien käyttöikää.



Muutos 
parempaan, 
yhdessä 
Electrolux Professional suunnittelee 
innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen 
lisäksi myös tehokkaampia prosesseja ja 
konsepteja. Yhdessä toimimalla voimme 
vähentää ruokajätteen määrää ja tarjota 
entistäkin parempaa ruokaa. 



Työskentelyä kohti 
kestävämpää 
maailmaa
Yhteistyössä Electrolux Food 
Foundation:in kanssa  haluamme 
innostaa kaikkia - niin alan 
ammattilaisia kuin kuluttajiakin - 
tekemään kestävämpiä 
ruokavalintoja. Tätä varten 
kehitettiin "Zero waste, all taste" -
konsepti, joka muistuttaa, että 
edullisillakin ruoan 
perusainesosilla - jotka usein 
heitetään roskiin -voidaan luoda 
upeita makuelämyksiä. Konseptia 
tukevat myös AEISEC, Worldchef 
sekä Feed the Planet.



Kestävät 
ammattipesula-
ratkaisut





Vaivatonta 
pyykinpesua  
Puhtaat liinavaatteet ja tekstiilit vaativat 
veden, pesuaineiden ja energian kulutusta. 
Electrolux Professional käyttää innovaa-
tioita ja edistyksellistä teknologiaa 
valmistaakseen kustannustehokkaita 
tuotteita, jotka kuormittavat mahdollisim-
man vähän ympäristöä - ja auttavat 
asiakkaita löytämään tien kestävään ja 
vastuulliseen tulevaisuuteen.





-40%
käyttökustannukset 
pesukoneissa

-40%
energiankulutus 

kuivauskaapeissa 

-60%
energiankulutus
kuivausrummuissa

+20%
kaasun säästö 

mankeleissa

-40% veden kulutus
pesukoneissa

Puhtaita 
innovaatioita
Electrolux Professional Line 6000 on 20-vuotisen kehitystyön tulos. 
Line 6000 -tuoteperhe tarjoaa vaivattomia ja vastuullisia 
ammattipesularatkaisuja. 



-45%
vähemmän CO2 päästöjä

-25%
vähemmän pesuaineita

-40%
vähemmän vettä

Vastuullisuus ja 
edestä täytettävät 
pesukoneemme  

Electrolux Professional 
tuotteiden käytöstä 

saadut säästöt
(vuodessa)

20m m3

vähemmän vettä

20,000 tonnia
vähemmän pesuaineita

1.3k GW
vähemmän energiaa

500,000 tonnia
vähemmän CO2 päästöjä

-40%
vähemmän energiaa

-60% 
energy consumption 
on dryers



Erinomaista tuottavuutta
Pese ja kuivaa enemmän pyykkiä lyhyemmässä ajassa.

Vastuullisuuden sankarit:   
Lämpöpumppukuivausrummut
Kuivausrummut kuluttavat eniten energiaa 
pyykinpesuprosesseista. Lämpöpumppukuivausrumpujen 
edistynyt teknologia säästää energiaa jopa 60 % 
perinteisiin kuivausrumpuihin verrattuna, pienentäen 
samalla huomattavasti hiilijalanjälkeä. 

Mukautuva puhaltimen ohjaus - ainutlaatuinen innovaatio - 
kytkeytyy päälle tarvittaessa automaattisesti, esimerkiksi jos 
suodattimet ovat tukkeutuneet tai jos ilmanvaihtokanavat 
ovat liian pienet. Tämä säästää energiaa, aikaa ja rahaa - 
pidentäen myös puhaltimen käyttöikää. 

-60%
energiankulutus

sama kuivausaika

Tehokasta ja taloudellista 
Line 6000 -ammattipesulalaitteet vähentävät 
kokonaiskustannuksia ja minimoivat 
ympäristöjalanjäljen koko tuotteen elinkaaren 
aikana - auttaen yritystäsi toimimaan aidosti 
kestävästi. 



Line 6000 -pesuaineet: 
sertifioitua kestävyyttä
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Älykäs annosteluominaisuus lisää 
automaattisesti oikean määrän pesu- ja 
huuhteluaineita pestävän pyykin painon 
mukaan. Älykkään toiminnon ansiosta myös 
veden määrä säätyy automaattisesti 
pyykkikuorman painon perusteella.

Line 6000 pesukoneet 
säästämisen mestarit

Säästöt vedenpoistossa

Pesukoneen alhaisempi 
kosteuden ja veden 
pidätys mahdollistaa 
3000 € vuotuiset säästöt 
kuivauskuluissa 
energiankulutuksen 
pienentyessä

-25% pesuaineen
kulutus 

-40% käyttö-
kustannukset



Käsittely puhdistaa luotettavasti 
kaikenlaiset kankaat ja kuidut   
Lagoon® Advanced Care puhdistaa lähes 
mitä vain: hääpuvut, kimonot, smokit, 
cocktailmekot, villapeitot ja viskoosiverhot. 
Nahkavaatteita ja -kenkiä unohtamatta. 

lagoon® on ekologinen ja 
tehokas vaihtoehto 
kuivapesussa käytetylle 
perkloorieteenille. lagoon® on 
ensimmäinen ammattimainen 
märkäpuhdistusmenetelmä, 
jonka Woolmark Company 
on hyväksynyt.

Ympäristöystävällinen ja kestävä -
luonnollinen valinta tekstiilien puhdistamiseen

Kestävä 
lähestymistapa aroille 
kankaille
lagoon® Advanced Care -märkäpesu käyttää vain vettä ja biohajoavia 
pesuaineita arkojen tekstiilien puhdistamiseen, jotka normaalisti 
vaatisivat kovaa kuivapesua. lagoon® Advanced Care säästää 
ympäristöä ja varmistaa tekstiilien pidemmän käyttöiän.



Säästää aikaa

Järkevää ja vihreää

The Woolmark Company on hyväksynyt 
lagoon®-märkäpesumenetelmän villaohjelmat 
vuodesta 2004 lähtien kuivapesumerkinnöillä 
merkittyjen Woolmark-vaatteiden 
puhdistamiseen.

Nopeaa tuottoa sijoitetulle pääomalle

Parempi valinta 
ympäristölle, 
käyttäjille ja 

tekstiileille

Säilyttää tekstiilin laadun 
yli 50 % kauemmin muihin 
menetelmiin verrattuna 

100 % käyttäjistä kokee 
työskentelyn miellyttävänä 

Ei voimakkaita kemikaaleja, 
vain biohajoavia pesuaineita 



SurseeLjungbyPesularatkaisut

Keittiöratkaisut

Juomaratkaisut

SveitsiRuotsi
Electrolux 
Professional 
Tuotanto

Italia

Vallenoncello

Spilamberto

100 %
* 96 %

*

Tuotanto & 
valmistus
Ilmastoneutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä 
Kestävä kehitys on keskeinen osa kokonaisstrategiaamme ja
jokapäiväistä toimintaamme.



Ranska USA Kiina Thaimaa

Troyes

Aubusson

Saint-Valter

Carros

Lousville Shangai Rayong

74 %
* 74 %

*

Kaikki tuotantolaitoksemme toimivat 
kestävän kehityksen tavoitteidemme 
mukaisesti. Niihin kuuluu mm. vastuullinen 
resurssien käyttö, ympäristöasioiden 
hallinta, työterveyden ja -turvallisuuden 
edistäminen, standardityökalujen ja -
menetelmien hyödyntäminen sekä 
työntekijöidemme sitoutumisen 
edistäminen.

ISO-SERTIFIODUT 
TUOTANTOLAITOKSET

Tavoitteemme on, että 
kaikki logistiikka-, valmistus- 
ja tuotekehitystoimintamme 
ovat kolmannen osapuolen 
sertifioimia, ISO 9001 -
standardin mukaisesti. 
Päätoimipisteillämme on 
myös ISO 45001 ja ISO 
50001 -sertifikaatit.

* Tuotannon arvon kattavuus vuonna 2021.
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Ilmastotavoitteemme 
vuodelle 2030
Tulla ilmastoneutraaliksi 
toiminnassamme 
vuoteen 2030 mennessä

Tietoisuuden taso (C) 
Julkistamisen taso (D)

Johtotaso 1. (A) 
Johtotaso 2. (B)

CDP:n ilmastonmuutoskysely 2021
Electrolux Professional kertoo - yhdessä 13 000 muun yrityksen 
kanssa - ilmastonmuutosvaikutuksensa CDP-järjestön kautta. CDP 
on globaali, voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää 
maailman johtavaa ympäristötietojärjestelmää.

Hiilijalanjälkemme 
pienentäminen
Electrolux Professional pyrkii aktiivisesti vähentämään 
toimintansa ympäristövaikutuksia. Tämä sisältää 
materiaalien vastuullisen käytön, kemikaalien, energian 
ja vedenkulutuksen vähentämisen sekä laadukkaan 
jätehuollon.



>50%

<0.3

Ilmastotavoitteemme 
vuodelle 2025

CO2-päästöjen vähentäminen 

Terveys- ja 
turvallisuustavoitteemme 

vuodelle 2025
Poissaoloon johtavien työtapaturmien 

esiintyvyysluku (LTIR) 

(vuoteen 2015 verrattuna)



ammattikeittiot@electroluxprofessional.com 
ammattipesulat@electroluxprofessional.com 
huolto@electroluxprofessional.com

Löydät tarkemmat yhteystietomme nettisivuiltamme 
www.electroluxprofessional.com/fi/
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Erinomaisuus toimintamme keskiössä

Asiakkaidemme tarpeita ennakoimalla pyrimme erinomaisuuteen kaikessa toiminnassamme; 
innovaatioissamme, ratkaisuissamme sekä palveluissamme. Ja olemaan valittu kumppani, joka tekee 
asiakkaidemme työelämästä helpompaa, kannattavampaa ja  kestävämpää. Joka päivä.    

Tutustu tarkemmin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme osoitteessa 
www.electroluxprofessional.com/fi/.

Erinomaista vastuullisuutta
 Kaikilla tehtaillamme on ISO 14001 -sertifikaatti.

 Kaikki ratkaisumme on suunniteltu kuluttamaan vähän energiaa,
vettä ja puhdistusaineita sekä vähäpäästöisiksi.

 Viime vuosien aikana yli 70 % tuotteistamme on päivitetty ominaisuuksilla, jotka on
suunniteltu asiakkaiden tarpeet ja ympäristö huomioiden.

 Tuotteemme noudattavat ROHS- ja REACH-asetuksia
ja ovat yli 95 %:sti kierrätettävissä.

 Asiantuntijat ovat testanneet kaikki tuotteemme 100 %:sti.

Yhteystiedot Electrolux Professional Oy
Electrolux Professional Oy
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki

Puhelinvaihde: +358 09 39611

Sähköpostiosoitteet:

https://www.facebook.com/ElectroluxProfessionalFIN
https://www.linkedin.com/company/electrolux-professional/
https://www.facebook.com/ElectroluxProfessionalFIN
https://www.linkedin.com/company/electrolux-professional
https://www.instagram.com/electroluxpro/
https://www.youtube.com/c/electroluxprofessionalglobal
https://twitter.com/ElectroluxPro
https://www.electroluxprofessional.com/fi/
https://www.facebook.com/ElectroluxProfessionalFIN
https://www.linkedin.com/company/electrolux-professional
https://www.instagram.com/electroluxpro/
https://www.youtube.com/c/electroluxprofessionalglobal
https://twitter.com/ElectroluxPro



