lagoon®
Advanced
Care
Snel, eenvoudig
en milieuvriendelijk

Electrolux Professional
Professionele Textielreiniging

Wilt u...
...een milieuvriendelijk systeem zonder chemische oplosmiddelen voor een gezondere werkomgeving?
...een betrouwbare oplossing die veilig alle delicate was kan reinigen?
...apparatuur die gemakkelijk te bedienen is door zowel u als uw personeel?
...betrouwbare processen zodat u zakelijk gezien succesvol blijft?
...tevreden klanten die keer op keer bij u terugkomen?

lagoon® Advanced Care
Eén oplossing, vele voordelen
Duurzaam. Milieuvriendelijk en zonder zware chemicaliën,
met water als oplosmiddel.
Zacht voor fijne was. Perfecte resultaten met delicate was
zoals zuivere scheerwol en kleding met het “dry clean only”label.
De revolutie in de stomerij. Natreiniging zonder moeilijke handelingen
of vertragende processen.
Hoge productiviteit. Verbeterd laadvermogen en beter schoonmaakresultaat.
Snellere verwerking van kleding zorgt dat u uw investering sneller terug heeft.
Het beste schoonmaakresultaat. Snelle en effectieve reiniging zorgt ervoor
dat u uw klanten ook een 1 uursservice kunt bieden.

Milieuvriendelijk reinigen met water:
de natuurlijke keuze voor alle kleding
Zijde, wol, kasjmier, viscose, borduurwerk, pailletten... elk soort vezel
wordt fris en vitaal door op basis van water reinigen. Of het nu jassen,
sari’s, trouwjurken, kimono’s, smokings, cocktailjurken, wollen dekens
of gordijnen zijn: er is geen limiet met lagoon® Advanced Care.

De wolprogramma’s van het lagoon® natreiningingssysteem zijn al sinds 2004 goedgekeurd door
The Woolmark Company en geschikt bevonden voor wollen kleding met het label ‘Dry clean only’.
In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark trade mark een gedeponeerd merk.

Een unieke, continue workflow
voor een efficiëntere dienstverlening
Het summum van natreiniging: alle voordelen van water
met de snelheid en eenvoud van chemisch reinigen.
Hoe werkt het?

Kledingstuk
ontvangen

Natreinigen
= 25 min
Afwerking
= 5 min

Pre-spotten
= 5 min

Strijkdroog
= 20 min

Klaar voor
levering

Totale verwerkingstijd = 55 min
ProV’tex. Hogere beladingsfactor
in een zacht waterbad

Delicater en beter droog
dan ooit tevoren

De unieke ProV’tex functie zorgt voor een slimme
hydraulische actie die uiterst effectief en zeer delicaat
is. U bent hiermee verzekerd van een hogere vulfactor
dan met elk ander traditioneel systeem voor nat
reinigen. Zonder risico van wrijving tussen vezels, is
de beladingsfactor 50% hoger dan bij traditionele
oplossingen. De hydraulische actie is zeer zacht. Water
trekt vuil uit de kleding en dit wordt door een vortex
aangezogen, die de trommelrotatie vervangt.

Voelbaar droog, zonder kreuken die nog verwijderd
moeten worden en met minimale afwerking: kleding is
direct uit de droger klaar om afgewerkt te worden, zonder
dat uithangtijd nodig is. Terwijl de kleding droogt, wordt
het oppervlak van de stof gladder.

Specifieke detergenten en pre-spotting
middelen voor topresultaten
De nieuwste generatie detergenten vormt het perfecte
team met de nieuwe reinigingsprogramma’s. De complete
range van pre-spottingmiddelen kunnen alle vlekken
voorbehandelen. Of het nu tannine, vet, inkt of was is, het
eindresultaat is super.

Traditionele
mechanische actie

lagoon® Advanced Care
hydraulische actie

De Revolutie in de Wasserij
over de gehele linie
lagoon® Advanced Care is echt een ‘game changer’ in de business. Een proces zonder
chemische oplosmiddelen dat delicaat voor stoffen en milieuvriendelijk is. Het boekt
geweldige natreiningsresultaten – het is snel, effectief, simpel in gebruik en duurzaam.
Zodat u zich kunt richten op het verlenen van een uitstekende service aan uw klanten.
Vereisten

Chemisch
reinigen*

Andere natreinigingsoplossingen

lagoon®
Advanced Care

Mogelijkheid tot reinigen van alle textiel
Verwijderen vlekken op vetbasis
Verwijderen vlekken op wateroplosbare basis
Geschikt voor 1 uursservice
Gemak van afwerkingsproces
Logische en gemakkelijke workflow
Duurzaamheid en veiligheid voor werknemers
* Chemisch reinigen = processen op basis van perchlooroethyleen en andere chemische oplosmiddelen.

Data uit praktijktests en enquêtes uitgevoerd door Electrolux Professional bij meerdere stomerijen. Data beschikbaar op aanvraag.
Het Hohenstein Instituut heeft vergelijkingstests gedaan
naar de effecten van zowel lagoon® Advanced Care
als reiniging met chemische oplosmiddelen op delicate
kledingstukken in laboratorium omstandigheden.
Na meer dan 10 reinigingsbeurten, bleek uit de tests dat
er gelijke of vergelijkbare resultaten waren op het gebied
van textielslijtage, vormverlies en kleurverschil.

“lagoon® Advanced Care heeft de toekomst”
“Dankzij lagoon® Advanced Care kunnen we echt alles doen
met water. Kleding komt superschoon terug en ze herstellen
naar de oorspronkelijke vorm is erg eenvoudig. Chemisch
reinigen is echt niet meer nodig voor ons.
Door lagoon® Advanced Care passen wij in onze zaak alleen
nog maar natreiniging toe.
Het is veiliger om mee te werken en ook nog eens beter voor
het milieu. Kledingstukken zijn niet alleen echt schoon, ze
ruiken heerlijk fris en voelen heel erg zacht aan.
Binnen een uur lukt het nu om een kledingstuk te reinigen! We
kunnen zelfs snelservice leveren als daar om gevraagd wordt.
Wij zijn hier erg tevreden over.”
James Leat, eigenaar ‘ideal CLEANERS’

Een flexible, modulaire oplossing
die u aanpast aan uw behoeftes
lagoon® Advanced Care is beschikbaar in 2 varianten voor verschillende capaciteiten.
Zo heeft u maximale flexibiliteit en de mogelijkheid om later uit te breiden.

‘Essential’ set
70 kleinere items /dag

‘Absolute’ set
250 items /dag

Beginnen met natreiniging is eenvoudig met deze set
die op een perfecte manier complementair is aan een
bestaande drycleaning installatie.
Uitstekende prestaties en weinig plek nodig:
dat is lagoon® Advanced Care.

De oplossing om een 15kg drycleaning installatie mee te
vervangen. U bent flexibel en kan eenvoudig uitbreiden.
Omdat in de ‘Absolute’ Set ook de ‘Essential’ set zit, kunt
u ook 1 uursservice of express service bieden. Grote
dekbedden kunnen gewoon ter plaatse behandeld
worden met de ‘Absolute’ set.

Verwerkingscapaciteit
6 tot 8 kleinere items per cyclus
Apparatuur
W555H + T5130 + ED pompen
+ detergentenpakket

Verwerkingscapaciteit
6 tot 8 kleinere items + 18 tot 27 grotere items per cyclus
Apparatuur
W555H + T5130 + W5180H + T5350 + ED pompen
+ detergentenpakket + afwerking

lagoon® Advanced Care bevat speciale detergenten en een bijpassende pre-spotting kit voor optimale
natreinigingsresultaten.
Electrolux en het lagoon® trademark staan garant voor een ecologisch, chemische oplosmiddellenvrije behandeling
van kleding en de beste reinigingsresultaten. Het stelt u in staat om het maximale uit uw zaak te halen, en uw
capaciteit aan te passen aan de situatie. Een breed gamma aan machines is beschikbaar voor iedere wasbehoefte.
lagoon® Advanced Care is een compleet aanbod. Inclusief advies, training, after sales en service.
Ook communicatiematerialen en beplakking van de winkelruiten is beschikbaar om uw zaak extra uitstraling te geven.

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

Excellence
met het milieu in gedachte
Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
Al onze oplossingen worden ontworpen om zo min mogelijk uitstoot
te genereren en verbruik van energie, water en detergenten te beperken
In de afgelopen jaren zijn 70% van de eigenschappen van onze producten
aangepast om aan de milieuvereisten van onze klanten te blijven voldoen
 nze technologie voldoet aan de ROHS- en REACH-eisen
O
en is voor meer dan 95% recycleerbaar.
Onze producten zijn 100% getest door experts of ze voldoen aan kwaliteitsnormen.

Het bedrijf behoudt zicht het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.

Volg ons op

