
Beskytter de som beskytter
Vaskeløsninger til nødetatene
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Viktige løsninger for brann- og redningstjenesten

Barrieremaskiner
For den avgjørende hygienen
Barriere for den beste beskyttelse og 
kontroll
I Electrolux Professional 
barrieremaskiner legges de brukte 
draktene inn på den ene siden og 
rent tøy tas ut i et annet rom/avlukke. 
Dette gir den beste beskyttelse mot 
skadelige partikler og sot med det 
beste hygienenivå.

Garantert hygiene med Hygiene 
Watchdog
Denne unike funksjonen sikrer at 
programmet er helt klart før maskinen 
kan lastes ut på ren side.

Raskere, enklere og sikrere
Electrolux Professional 
barrieremaskiner er utstyrt med 
automatisk posisjonering av 
innertrommelen. Dette garanterer 
høyere sikkerhet samtidig som den 
ergonomiske utformingen forenkler 
inn- og utlasting.

Se video

Ill. barriereløsning delt mellom ren og uren side.

Electrolux Professional Customer CareElectrolux Professional

Alarmen går og alt utstyr er klart til den akutte innsatsen. Electrolux Professional 
bidrar med løsninger som holder bekledning og annet beskyttelsesutstyr i beste 
stand. Vi sørger for at sanering, vask og impregnering gjøres raskt og effektivt 
samtidig som det beholder sin funksjon – utrykning etter utrykning.

God omsorg
i utstyr som skal 
ivareta helsen



Vaskemaskiner

Tørkeskap

Saneringsdisk

Efficient Dosing 

Som bevarer viktige funksjoner

Tilpasset brann- og redningsutstyr

Rengjøring av kontaminert utstyr

Automatisk såpedoseringssystem

Spesialprogram 
Våre maskiner er utstyrt med spesialprogram som gir minimal slitasje 
på brann- og redningsuniformer. Alltid klare til neste utrykning.

Ekstra lang levetid
Robust konstruksjon spesielt beregnet til profesjonelt bruk gir ekstra 
levetid på maskinene.

Inspirert av våre kunder
Våre produkter og løsninger er utviklet over lang tid og i nært 
samarbeid med våre kunder.

Ivaretar impregneringen
Det egne impregneringsprogrammet i vårt høyeffektive tørkeskap ivaretar 
impregneringslaget og sørger for å ivareta funksjonen under hele dets 
innsatstid.

Spesialdesignet hengere med luftstrøm
Tørkeskapet har spesialdesignete hengere med luft som sørger for et meget 
godt tørkeresultat. Luftgjennomstrømningen forenkles og varmluften blåser 
først via hengerne på tøyets innside og deretter utvendig.

Rask tørk med lavere energiforbruk
De automatiske tørkeprogrammene tørker til tøyet er tørt, deretter slås det 
automatisk av. Resultatet er en rask og skånsom tørkeprosess.

Begrense det manuelle grovvaskarbeidet
Vår saneringsdisk tar hånd om alt utstyr som brukes ved utrykninger. 
Den manuelle grovvasken erstattes av rengjøring av masker, hjelmer, 
tuber og støvler.

Enkel og rask i bruk
På minutter blir utstyret rent uten at personalet blir utsatt for rester av 
gifter, gasser og helsefarlige stoffer.

Saneringsdisken er lukket, noe som også reduserer helserisikoen og 
forbedrer arbeidsmiljøet. Med fire ulike vaskesykluser er det lett å 
tilpasse prosessen til forutsetningene.

Unngå overdosering – spar miljø!
Sørger for den rette mengde kjemi til hvert enkelt program. 
Spør oss om en løsning for din stasjon!

Vaskeløsninger til nødetatene



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 og Bærum, Vestfold og
Telemark, Buskerud/Valdres og Vest-Agder

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

Jan-Tore Nordtvedt
Distriktssjef Rogaland, Vestland, 
Sogn og Fjordane, Aust-Agder og 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 Viken

+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/

ElectroluxProfessionalNorway
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Electrolux Professional AS
T: 2250 3333
W: electroluxprofessional.com


