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Tenk deg...

... å slippe 
bekymringene om 
hygiene og smitte.

Vi har løsningene!



• Ergosertifisert
• Blindeskrift på display
• Skånsom behandling av kjeledresser 

med refleksbånd, impregnering osv. 
• 20 hengere i rustfritt stål (kan 

hengsles om)
• To automatprogram som stopper når 

tøyet er tørt
• Barnesikring
• Innebygget arbeidslys

Med en profesjonell oppvaskmaskin - WT30

Våre profesjonelle maskiner har mulighet til å 
vaske alt fra mopper til legoklosser og kosedyr.

er det sikkert at dekketøy, glass osv. vaskes i korrekt temperatur som 
sørger for at bakterier dør og oppvasken blir unnagjort atskillig raskere 
enn i en husholdningsvariant.

...tørkes tøyet raskere og mer effektivt 
- som igjen gjør at man sparer strøm 
og miljø.

• Enkel i bruk
• Ulike språk
• Robust og driftssikker
• Kommer i kondens- eller 

utluftsversjon

Med varmepumpeteknologi. Enkel i 
montasje, da det ikke er nødvendig 
med tilkobling til utluft. Besparelse på 
opptil 60% i forhold til tradisjonelle 
tromler. 

• Stillegående
• Minimal oppvarming av rommet
• Ergosertifisert
• Enkel betjening

• Enkel i bruk
• Ulike språk
• Robust og driftssikker
•        Skitt, sand og leire skylles ut av maskinen gjennom store hull i trom-

melen og en elektrisk avløpsventil. Vi anbefaler lokasse som gjør 
det enkelt å fjerne smusset.

• Hygienisk rent sammen med korrekt kjemi

Tips og anbefalinger til hygienisk vask

• Underbenk-maskin som gjør unna 
oppvasken i en fei! 

• Ferdig oppvask på 90 sekunder
• 40 kurver per time
• Robust og driftssikker

Med en profesjonell 
tørketrommel...

Vår mest miljøvennlige 
tørketrommel

Tørkeskap
Sørger for at parkdresser, sko, støvler, votter og luer er klare til 
neste uteaktivitet. Kan leveres høyre- eller venstrehengslet.

Innmaten består av tre høyder med tørkestenger. 
Ekstrautstyr er skohylle og vottehenger.   

Et litt større tørkeskap
Rommer litt mer hvis det er behov for det.
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Electrolux Professional

• 18 stk utsvingbare hengere i rustfritt stål
• Innebygd arbeidslys
• Isolerte dører - lavere støynivå
• Store dører og god åpningsvinkel for 

enklere betjening
• Robust og driftssikkert

Tørkeskap med varmepumpeteknologi

• Ergosertifisert
• Enkel betjening med to 

automatprogram - stopper 
når tøyet er tørt

• Støysvakt
• Hengere i rustfritt stål
• Justerbare føtter for enkel 

installering
• Høyde: 1910mm

Er det ekstra krevende å tenke på om barnehagen er ren og hygienisk 
om dagen? Tar det ekstra krefter og litt for mye planlegging rundt dette 
med vask av mopper, kluter, kosedyr og legoklosser m.m.?

Tips og anbefalinger til 
hygienisk vask

I profesjonelt vaskeriutstyr fra Electrolux Professional kan vi hjelpe med å redusere 
noen av disse bekymringene. Våre maskiner har ulike program for ulike behov. Med 
korrekt kjemi i tillegg kan mye gjøres i forhold til hygienisk vask. 

Vi har satt opp noen forslag som kan være til hjelp i din barnehage, men spør oss 
gjerne om andre forslag. 



Vi har distriktssjefer som dekker det meste av Norge. 
Vi hjelper deg hele veien. Spør oss!

Kontakt oss

Magnus Andresen
Distriktsjef Innlandet, Viken Nord og Oslo

+47 45 50 38 56
magnus.andresen@electroluxprofessional.com

Stine Edvardsen
Distriktssjef Asker & Bærum, Vestfold, 
Buskerud/Valdres, Vest-Agder

+47 48 40 08 15
stine.edvardsen@electroluxprofessional.com

Jan-Tore Nordtvedt
Distriktssjef Hordaland, Rogaland, Sogn & 
Fjordane, Aust-Agder, Møre

+47 91 62 96 42
jan-tore.nordtvedt@electroluxprofessional.com

Tore Hollup Kristiansen
Distriktssjef Romsdal, Trøndelag og Nordland

+47 91 39 42 48
tore.hollup-kristiansen@electroluxprofessional.com

Andreas Randem Lein
Distriktssjef Oslo, Akershus Sør og Østfold

+47 41 54 38 32
andreas.randem-lein@electroluxprofessional.com

Vi har et landsdekkende servicenettverk av 
autoriserte salgs- og servicepartnere.

Ved å ringe ett nummer

2250 3333
når du vår Kundeservice mellom 08:00 – 15:00. Her kan du 
bestille service, reservedeler eller maskiner og ekstrautstyr.

Du kan også finne våre salgs- og servicepartnere på våre 
hjemmesider: https://www.electroluxprofessional.com/no/
hvor-finner-du-vare-salgs-og-servicepartnere/
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