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Fornøyde gjester! Vi viser deg mulighetene.

Ved å tilby ekstraservice og tjenester til de ferierende eller de som 
bare stikker innom, kan man her få vasket alt fra vanlige tekstiler til 
soveposer, dyner, tepper m.m.

Vi har vaskemaskiner og tørketromler i mange ulike størrelser. I denne 
folderen har vi satt opp noen forslag som egner seg spesielt godt til 
camping og marina.

Vår ”Tower of Power” er vår minste vaskemaskin og tørketrommel. 
Kan stables slik at man sparer gulvplass. En 6 kg maskin som passer 
utmerket til å vaske det vanlige sommertøyet etter noen dager på 
farten. 

Ved å, i tillegg, installere en større vaskemaskin og tørketrommel er 
det plass nok til å vaske dyner, puter, pledd, overkast osv.

Resultat = Fornøyde gjester!

Compass Pro
Vår programkontroll Compass Pro finnes også i spesialversjoner, perfekt tilpasset for camping og marina.

WH6-11 WH6-8

TD6-14 TD6-10

FORSLAG TIL ANDRE LØSNINGER

Alternativ 1
Vaskemaskin WH6-11 +
tørketrommel TD6-14

Alternativ 2
Vaskemaskin WH6-8 +
tørketrommel TD6-10

”Tower of 
Power”

Vaskemaskin 
WH6-6 og 
tørketrommel 
TD6-7.

• Svært enkel betjening

• Lett å lære

• Mulighet for flere språk/temporært språkvalg

• Tidsbesparende spesialprogram

Vaskeri-, betalings- og reservasjonsløsninger til camping, marina og B&B

Electrolux Professional

Som en av markedslederne innen vårt segment er det nødvendig og en selvfølgelighet 
at vi driver utviklingen fremover. Electrolux Professionals løsninger er designet for best 
ytelse og resultat og minst mulig belastning på miljøet.

Ledende på utvikling



Adjø!
Takk for nå.

Toalett Vask Dusj Trening
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Kjøkken

Sauna

C0

Økte inntjeningsmuligheter

Vi har også tenkt på deg som er eier av en campingplass, marina eller driver et B&B slik at din investering 
betaler seg raskt tilbake.

Vi tilbyr ulike betalings- og reservasjonssystemer. Fra det enkleste, som betaling med mynt, polett 
eller kredittkort til vår mest avanserte løsning – Electrolux Vision™. Et komplett reservasjons- og 
betalingssystem som styres via proxy-/eller mifarebrikke (tag).

Tenk deg enkelheten i å ha kontroll på:

Administreres på ett sted

Gir mulighet for ulike 
adgangsnivåer

Booking via internett + lading av 
betalte fellestjenester

Legge inn beskjeder på ELS 
Vision tavlen til alle besøkende

Inngangsporten

Sauna

Felleskjøkken

Dusj

Treningsfasiliteter

Toaletter

Electrolux’ profesjonelle vaskerimaskiner er 
fleksible til også å kunne kobles til de fleste 
eksisterende betalingssystem. Både vask og tørk 
for camping/marina er forberedt for fjernstart fra 
sentralt system.

Mynt- og kortautomat Electrolux Vision™ - ha kontroll 
på alle fellesfunksjoner
med én brikke!

Eksempel på betalings- og reservasjonsløsninger administrert 
med Electrolux Vision™ på campingplass/marina.

Enkelt

• Betalingsløsning over nett

• Betaling via kredittkort

• App-løsning med bluetooth

Spør oss!

Vaskeriet

Minigolf

Avansert

Vaskeri-, betalings- og reservasjonsløsninger til camping, marina og B&B



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

ElectroluxProNo

ElectroluxPro

ElectroluxPro

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

*Produktbildene som benyttes kan avvike noe fra det aktuelle produktet.


