
MyLaundry
Electrolux Professional
Pralnia samoobsługowa
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Follow us on

Odkryj Electrolux Excellence
I dowiedz się więcej na:
www.electrolux.com/professional

Excellence - doskonałość
z myślą o środowisku
 Wszystkie nasze fabryki posiadają certyfikat  ISO 14001

  Każde z naszych rozwiązań zostało zaprojektowane  z 
myślą o niskim zużyciu wody, energii, detergentów oraz 
niskiej emisji gazów cieplarnianych

  W ostatnich latach ponad  70% cech naszych produktów 
zostało unowocześnionych na potrzeby ochrony środowiska 
z myślą o użytkownikach

  Nasza technologia zgodna jest z założeniami  ROHS oraz 
REACH

 Ponad 95% produktów nadaje się do recyclingu

  Nasze produkty w 100% poddawane są kontroli jakości 
przeprowadzanej przez ekspertów

EcoPower
Ta unikalna technologia pozwala 
zaoszczędzić do 15% gazu. Określa, kiedy 
ubrania są suche, a następnie automatycznie 
obniża temperaturę suszenia. Twoi klienci 
są zadowoleni, ponieważ suszarka wciąż 
obraca bębnem, co skutkuje mniejszymi 
zagnieceniami odzieży.

Dezynfekcja
Klienci doceniają możliwość wyboru funkcji 
odkażania bębna przed wypraniem bielizny. 
Jako właściciel pralni zyskujesz możliwość 
pobierania dodatkowej opłaty za usługę 
dezynfekcji, generując dodatkowy dochód 
lub możesz dawać taką opcję bezpłatnie, 
gwarantując sobie lojalności klientów.

Power Balance
Ta unikalna funkcja przedłuża żywotność 
Twojego urządzenia. Power Balance 
precyzyjnie i automatycznie oblicza wagę 
niewyważonego wsadu w bębnie pralki, a 
następnie dostosowuje prędkość obrotów 
bębna, aby zmaksymalizować efekt 
odwirowywania wody.

Automatyczne 
Oszczędzanie Wody AWS
Ta unikalna technologia pozwala 
zaoszczędzić znaczne ilości wody, aż o 50% 
przy niewielkich załadunkach prania. AWS 
automatycznie wyznacza rzeczywistą masę 
załadunku, a następnie dodaje dokładnie 
odpowiednią ilość wody dla uzyskania 
najlepszych wyników prania. 

Compass Pro
Ten rewolucyjny mikroprocesor posiada 
duży wyświetlacz i solidne pokrętło wyboru 
programów prania. Pozwala na wybór 
ponad 20 języków, zapewnia łatwy wybór 
programu i wysoką wydajność prania.

Wiadomości SMS
Klienci mogą otrzymywać SMSy wysyłane 
przez pralki, z informacją kiedy pralki 
są dostępne i kiedy ich pranie zostanie 
zakończone. Właściciele mogą otrzymywać 
wiadomości tekstowe na temat serwisu, 
mogą też uzyskać dostęp do cen w menu 
programowania, sprawdzić licznik monet 
oraz uzyskać dostęp do innych funkcji 
poprzez SMS.

Funkcje zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować Twoje zyski
Tylko od Electrolux
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Indywidualne
rozwiązania 
Przekształć lub buduj od 
nowa! Każdy lokal może 
przeistoczyć się w Twoją 
wymarzoną pralnię.

Gówne cechy

Lekka rama
Panele aluminiowe Dibond, 
zaawansowany technologicznie 
system mocowania sufitu 

Zewnętrzne oznakowanie
Solidny metalowy szyld 
elegancko prezentuje uznaną, 
światową markę.

Meble
Ocynkowane i malowane, gięte i / 
lub spawane. Skonstruowane tak, 
aby wytrzymać w środowisku pralni 
samoobsługowej

Pionowa zieleń
Naturalny mech, który może 
być używany tylko wewnątrz 
pomieszczeń. 
  nie wymaga pielęgnacji

Stacja koszów na pranie
Ocynkowane i malowane, gięte i 
/ lub spawane.

Kafle podłogowe
Wytrzymałe ceramiczne, 
szkliwione płytki podłogowe.

Podstawy pod pralki i suszarki
Zbudowane z płyt pokrytych 
blachą stalową ocynkowaną

BRAK
Opłat 

fanczyzowych

Zrównoważony
Electrolux Concept Store odzwierciedla naszą 
pasję i zaangażowanie w zrównoważony 
rozwój naszej branży oraz podkreśla naszą 
pozycję lidera w pralnictwie.

Premium  
Electrolux Concept Store to rozwiązanie 
pralnicze klasy premium, które wyróżnia się na 
tle konkurencji i jest rozpoznawalne na rynku.

Zyskowny
Dzięki najbardziej oszczędnym urządzeniom 
pralniczym na rynku, w prosty sposób można 
wygenerować szybki zwrot inwestycji oraz 
osiągnąć znaczące zyski.

Planning

Design

Green

Great saving

Peace of mind

Marketing
support

Top
equipment

Sprawiamy, że jest to proste!

Kompleksowy
Począwszy od pomocy w znalezieniu
odpowiedniej lokalizacji, poprzez
projektowanie, budowę oraz wsparcie
marketingowe – sprawiamy, że otwarcie
Twojej własnej pralni jest niezwykle proste.

Koncepcja Electrolux

Twój unikalny styl i wizja 
lokalu

Współczesne wzornictwo 
z artystycznymi grafikami 
oraz naturalnymi elementami 
wykończenia wnętrz

Naukowo 
zaprojektowany model 
przepływu klientów w 
celu maksymalizacji 
zysków

Bądź pierwszy, aby 
zostać właścicielem 
najlepszego 
rozwiązania  w branży 
pralniczej!

Całkowicie nowe spojrzenie na pralnictwo komercyjne, 
łączące kulturę z biznesem.

Przedstawiamy Electrolux Professional Laundry concept store.

►  Koncepcja zainspirowana Tobą i starannie 
zaplanowana, aby zapewnić klientom prawdziwie 
unikalne doświadczenie prania.

►  Korzystne partnerstwo z globalnym liderem w 
branży pralniczej – marką Electrolux.

►  Twoja pralnia wyróżni się dzięki designowi 
nawiązującemu do tematu ochrony środowiska z 
naciskiem na ekologiczny i zrównoważony rozwój.

►  Energooszczędne maszyny, naturalne elementy 
wykończenia wnętrz, nowoczesne grafiki i 
wsparcie marketingowe z możliwością całkowitego 
dostosowania do własnych potrzeb.

►  Electrolux Professional concept store to kompletny 
pakiet, przygotowany po to, aby czerpać z niego 
zyski.

rama informacyjna ramy dla pralek ramy dla suszarek

start koniecwybierz wypierz wysusz
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Najlepsze doświadczenie prania i suszenia 
dla Twoich klientów 
maksimum zysków dla Ciebie


