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Grattis!
Vi är proffs på
tvättlösningar
för kommunala
verksamheter

Ni valde oss.
Det gör er till vinnare!
Vi är mycket stolta över att vi rangordnades som nr 1 i vitvaruavtalet, som vi ser som ett bevis för att vi
helt enkelt erbjuder marknadens bästa tvättlösning. Det ger er tillgång till en leverantör som erbjuder
produkter och service i absolut världsklass - och som förstår den kommunala verksamheten!
Electrolux professionella tvättutrustning möter inte bara de
krav som anges i avtalet, utan innehåller också en rad smarta
funktioner som gör tvättningen enklare, roligare och bättre
för både ekonomin och miljön. Vi hjälper er hela vägen från
projektering och installation till service och uppföljning, vilket
innebär ett tryggt och bekymmersfritt samarbete.
De flesta kommuner har idag högt uppsatta mål för att
sänka energiförbrukningen. Då kan det vara tryggt att veta
att vi som ledande tillverkare av professionell tvättutrustning
i Sverige ständigt driver utvecklingen framåt med ett övergripande miljöfokus och med kunden i centrum. Därför kan
vi också erbjuda klassens lägsta förbrukning av vatten, el
och tvättmedel.

Electrolux Professionals produkter är utvecklade för att vara
hållbara och skonsamma mot vår miljö. Med våra lågenergiprodukter sänker vi energi- och vattenförbrukningen med
upp till 60 %*. Eftersom driftskostnaderna står för mer än 90 %
av den totala livscykelkostnaden innebär det att ni i många
fall har sparat in hela inköpskostnaden efter bara något
års användning.
Med våra produkter får ni också tillgång till professionella
och generösa garantier samt marknadens mest utbyggda
nätverk för service och installationer. Våra certifierade
tekniker ser till att ni får snabb och professionell hjälp när ni
behöver den som bäst.

Shape Living for the better

Läs mer

på Electrolux
Professionals
hemsida

Logga in

på SKL
Kommentus
hemsida

* Gäller jämfört med tvättutrustning med traditionell teknik. Vår torktumlare T5190LE sänker t ex förbrukningen med 66% jämfört med en T5190 utan LE-teknik (värmepump).
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Äldreboendet är både ett hem och en arbetsplats, där tvättbehovet omfattar allt från
personliga kläder, sängkläder, madrasser och frotté till personalkläder och kökstextilier. För
att hårt smutsad tvätt ska bli riktigt ren krävs specialbehandling. Program som uppfyller
HSS-normer* och tillvalet dubbla försköljningar säkerställer bästa tvättresultat och hygien.

Skinande rent med särskilda hygienprogram**
Bakteriefritt med vattentemperatur på 70 °c
Mångsidigt - tvätta textilier, kläder och moppar
Låga driftskostnader

W575H Hyg
Flexibel tvättmaskin med
desinfektionsprogram

T5190LE
Energisnål
torktumlare
med värmepump

LanCarPro
tvättvagn
med utfällbart
vikbord

EDS
automatisk
dosering som
alltid ger rätt
mängd kem

Tvättmaskinerna uppfyller med god
marginal HSS*
normer.

Äldreomsorg

+
+
+
+

*HSS = Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen. ** Program anpassade efter Textilhandbokens normer och tillvalet dubbla
kalla försköljningar säkerställer högsta hygieniska standard, och att även besvärlig proteinbaserad smuts tvättas bort på första försöket.
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Bättre städresultat tack vare effektiva program för moppar och dukar
Högre effektivitet med städklara moppar och timer för fördröjd start
Skonsam hantering av städmateriel och övrig tvätt
Lägg till automatisk dosering för att minimera kemförbrukning
W575H Hyg
Flexibel tvättmaskin med
desinfektionsprogram

T5190LE
Energisnål
torktumlare
med värmepump

Avloppsnät är ett
exempel på
vårt utbud av
tillbehör

EDS
automatisk
dosering som
alltid ger rätt
mängd kem

Städverksamhet

Kommunala städbolag hanterar ofta stora mängder textilier. Allt ifrån rengöringstrasor till
moppar ska tvättas snabbt och effektivt. För vissa verksamheter krävs även desinficering
för att undvika smittspridning mellan olika ytor och lokaler. Vi erbjuder smarta, pålitliga
tvättmaskiner med tidsbesparande mopptvättprogram.
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Skolor & förskolor

Investera klokt i smarta torkskåp! TS560LE med värmepumpsteknik sänker energiförbrukningen med 50 till 75% jämfört med ett traditionellt torkskåp med timer. Det innebär
stora årliga besparingar, en skonsammare torkning och en mer hälsosam arbetsmiljö.

+ Klassens kortaste torktid TS560LE torkar dubbelt så snabbt som ett
traditionellt skåp. Lägre torktemperatur gör att moderna funktionsmaterial (ex Gore-Tex/bävernylon) kan torkas utan att gå sönder.
+ Förbättrat inneklimat TS560LE jobbar i ett slutet system som säker
ställer en bra luftkvalitet utan att störa allmänventilationen. Därmed
undviker man problem med fukt, lukt mm som kan skapa ohälsa.
TS560LE
Energisnålt
och skonsamt
torkskåp
60 cm

W555H
Mopp
Effektiv
Mopptvättmaskin

TS5121LE
Vi har flera
miljövänliga
torkskåp att
välja på

Tillbehör
som skohylla
& vanthängare
finns också i
sortimentet
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Räddningstjänst

Inom räddningstjänsten måste skyddskläderna bli rena, men även behålla sin funktion
- att overallerna impregneras korrekt kan vara livsavgörande. Våra specialdesignade
tvättmaskiner möter alla tänkbara krav ger minimalt slitage på reflexer och sömmar. Vi
har även specialanpassade tvättprogram för bl a larmställ, andningsmasker m m.

+ Högsta säkerhet - skyddskläderna behåller sin funktion
+ Fritt från kontaminering med barriärtvättmaskiner
+ Användarvänlig: startas med endast en eller två knapptryckningar
+ Återaktiverat impregneringsskikt snabbt och skonsamt
WSB5200H
Barriärtvättmaskin
för en god
hälsa

W575H Hyg
Flexibel tvättmaskin med
desinfektionsprogram

T5190LE
Energisnål
torktumlare
med värmepump

Torkskåp
anpassade
för räddningstjänsten

Vi litar
på att kläder
och utrustning
är säkra vid
nästa larm

Torbjörn Svensson,
brandmästare i Ronneby
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Enkel hantering och färdiga tvättprogram för t ex moppar
Rätt dosering med Automatic Dosing System
Kostnadseffektivt - sparar kostnader och ger sysselsättning
Skonsamt mot miljön

W5130H
En rejäl,
frontmatad
tvättmaskin,
130 liter

T5290
Torktumlare
290 liter som
matchar
W5130H

IB42316
Strykmangel
för snabb
hantering av
tvättgods

Strykbord
och andra
tillbehör finns
i vårt sortiment

Maskinerna
gör arbetet
enkelt och
spar mycket
pengar.

Electrolux
har suveräna
maskiner och
ger toppenservice.

Rebecka Nilsson
Verksamhetschef, Verksamhet Städ
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Eva-Maj Axelsson
Samordnare Kärntvätten, HIA
Eksjö kommun

Kommuntvätt

Tvätt i egen regi lönar sig på många sätt. Vi erbjuder en affärsmöjlighet som innebär
stora besparingar samtidigt som det ökar möjligheterna till en ökad sysselsättningsgrad.
Investeringskostnaden tjänas snabbt in och det egna tvätteriet skapar möjligheter för
en självförsörjande enhet med många arbetstillfällen som följd.
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Bättre hygien
Högre effektivitet med snabba tvättprogram
Minskade transporter
Lägre driftkostnader
W5130H
En rejäl,
frontmatad
tvättmaskin,
130 liter

T5290
Torktumlare
290 liter som
matchar
W5130H

TS5140LE
Torkskåp med
värmepumpsteknik &
startspärr

Enkla att
programmera
och fungear
perfekt.

Terry Hägg,
materialförvaltare på Ljungby Arena
om Electrolux tvättmaskin och torktumlare

Idrottsanläggningar

Att erbjuda idrottsföreningar och sportklubbar textilvård direkt på plats är uppskattat. Det
underlättar tvätten av klubbarnas idrottskläder och frottéhanddukar som annars tansporteras av föreningarnas materialförvaltare till och från idrottshallen. Våra lösningar är speciellt
anpassade för ändamålet och tvättmaskinerna är självklart utrustade med snabbprogram.

Beställ via
0372-665 01
eller
els.sales@electrolux.se
eller
via din närmaste säljare
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Camping & Fritid

Fritidsanläggningar och campingar har upptäckt affärsnyttan med att erbjuda gästerna
möjlighet att tvätta. Gästerna är nöjdare, stannar längre och kommer tillbaka. Våra
maskiner är utrustade med extra snabba program, är mycket enkla att använda och
klarar hög blastning. De kan givetvis också användas för anläggningens eget tvättbehov.

+
+
+
+

Snabba specialprogram - fler tvättar innebär högre intäkter
Endast två program för maximal enkelhet
Självbetjäning sparar tid och pengar
Extra inkomstkälla och ökad servicegrad
W555H
Camping
Max tvättid:
37 minuter(!)
2 program

T5130
Camping
Torktumlare
med enkel
hantering

EDS
automatisk
dosering som
alltid ger rätt
mängd kem

Electrolux
Control System
Boka tvätt mm
smidigt och
enkelt

Vi är
mycket nöjda
med samarbetet med
Electrolux

Mette Kempe
Grundare
Daftö Resort, Strömstad
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Distriktschefer
Tvätt i egen regi OPL (on Premise Laundry)
1 Rolf Hjalmarsson

2 Patrik Persson

Region: Norrbotten, Jämtland,
Västerbotten, Västernorrland
Kontor: Umeå

Region: Västmanland, Värmland,
Örebro, Dalarna, Gävleborg
Kontor: Borlänge

Telefon: 0372-665 43
rolf.hjalmarsson@electrolux.com

Telefon: 0372-665 46
patrik.persson@electrolux.com

3 Mats Bolander
Region: Norra Stockholm,
Uppsala
Kontor: Stockholm

Telefon: 0372-665 97
mats.bolander@electrolux.com

1

4 Thomas Holm

Södra Stockholm,
Södertälje
Kontor: Stockholm

Telefon: 0372-665 69
thomas.holm@electrolux.com

2
5 Staffan Käll
Region: Östergötland,
Södermanland
Norra Småland
Kontor: Norrköping

Telefon: 0372-665 44
staffan.kall@electrolux.com
7 Michaela Jörgensen
Region: Kalmar, Halland,
Kronoberg, Blekinge, Gotland
Kontor: Ljungby

Telefon: 0372-665 47
michaela.jorgensen@electrolux.com

6 Daniel Lind

3

Region: Västra Götaland,
Göteborg
Kontor: Göteborg

Telefon: 0372-665 48
daniel.lind@electrolux.com

4
6

8 Jonas Alfvegren

7

Region: Skåne
Kontor: Malmö

Telefon: 0372-665 20
jonas.alfvegren@electrolux.com

5

8

Detta kan vi hjälpa er med
Electrolux Professional är en trygg samarbetspartner. Vi kan hjälpa er med:

+ Inventeringar

Vi går igenom er befintliga utrustning och era behov, utan förpliktelser. Utifrån detta tar vi fram ett
förslag på en komplett lösning inklusive en besparingskalkyl.

+ Layout

Vi erbjuder 3D-ritningar, som tydligt berättar hur er tvättlösning kan komma att se ut. Den innehåller
information om avlopp, ventilation, anslutningar, placering av maskiner m m.

+ Rådgivning och hjälp med beställning

Våra säljare hjälper er att gå igenom era förutsättningar och behov. Utifrån detta får ni förslag på
lämplig utrustning, en offert och en kalkyl som visar hur mycket ni kan spara på er investering
- och det är många gånger betydligt mer än man tror.

Vi stannar dock inte där. Electrolux Professional är en trygg partner även efter ert köp. Vi kan hjälpa
er med installation och utbildning för att komma igång på ett så bra sätt som möjligt. Ni får också
marknades mest generösa garantier och tillgång till vårt världsomspännande servicenätverk med
certifierade tekniker som i de flesta fall löser problemen direkt vid första besöket.

Rikstäckande service
– alltid nära till hjälp
Med en rikstäckande servieorganisation erbjuder vi ett tryggt och bekymmersfritt samarbete. Våra Electroluxcertifierade servicetekniker utför installation, underhåll och reparation av våra produkter och finns väl
representerade från norr till söder (markerade med på kartan nedan t h). För ytterligare information,
besök professional.electrolux.se/Global-pages/Header-Menu/Sales-and-Service/ – eller scanna QRkoden till höger för att komma dit.

Electrolux Laundry Systems, Malmö
Tel: 0771-61 52 00
Bo Bengtssons Tvättmaskinservice, Löddeköpinge
Tel: 046-77 57 97
Engelholms Elektriska, Ängelholm
Tel: 0431-417 200
MO-Service El & Hushåll, Klippan
Tel: 0435-145 35
R Nilssons Elektriska, Kristianstad
Tel: 044-28 26 04

Distrikt 3:
Electrolux Laundry Systems, Ljungby
Tel: 0372-665 00
AB LoP Professional, Visby
Tel: 0498-21 00 40
AK Tvätt & Kylservice, Växjö
Tel: 0470-272 30
LR Installation AB, Kalmar
Tel: 0480-44 72 00
Tvätt & Storkök, Värnamo
Tel: 0370-270 77

Distrikt 4 och 5:
Electrolux Laundry Systems, Göteborg
Tel: 0771-61 52 00
Berndts Tvätt & Kylservice, Borås
Tel: 033-10 68 20
Billingens Hushållsservice, Skövde
Tel: 0500-41 80 57
EL & Hushållsservice, Göteborg
Tel: 031-84 79 00
Kyl & Tvättservice, Trollhättan
Tel: 0520-48 10 42
Maximal Hushållservice, Västra Frölunda
Tel: 031-47 64 73
Rydahls Elektriska Eftr, Karlstad
Tel: 054-69 08 50
Bravida Sverige, Lidköping
Tel: 0510-827 00

Distrikt 6:

Östergötlands Fastighetsservice El & Larm, Norrköping
Tel: 011-13 00 24
Östgöta Maskintjänst, Linköping
Tel: 013-10 22 30

Distrikt 7:
Elektro Aros Gruppen, Västerås
Tel: 021-10 24 45
Hedmans Maskinservice, Mora
Tel: 0250-142 20
Kyl & Tvättservice i Sörmland, Eskilstuna
Tel: 016-16 44 30
Örebro Tvättmaskinservice, Örebro
Tel: 019-13 34 00

11

Distrikt 8 och 9:
Electrolux Laundry Systems, Stockholm
Tel: 0771-61 52 00
08 Tvättstugeteknik, Södertälje
Tel: 0708-72 37 50
Entema, Stockholm
Tel: 08-449 44 30
Söderkyl, Handen
Tel: 08-55 69 62 00

10

Distrikt 10:
BJ:s El- och Hushållsservice, Gävle
Tel: 026-18 80 00
KEHAB, Sundsvall
Tel: 060-61 44 81

7

Marklunds Service, Brunflo
Tel: 063-77 82 60
Roslagens Styrinstallation, Norrtälje
Tel: 0176-774 50

5
9

Uppsala El. Lindareverkstad, Uppsala
Tel: 018-13 19 02

8

Upplands Tvätt & Kylservice, Uppsala
Tel: 018-12 89 15

4

Fastighetstvätt, Umeå.
Tel: 090-13 44 13

3

Hushållsservice, Umeå.
Tel: 090-12 84 10

Caverion, Nyköping.
Tel: 0155-20 02 00
Elbyrån Lennart Nilsson, Norrköping.
Tel: 011-16 24 05
Elitservice & Hushållsservice i Jönköping, Norrahammar
Tel: 036-609 00
Elmontage Eklind & Löfgren AB, Jönköping
Tel: 036-12 17 55
Palmblads Tvätt & Kylservice, Nyköping
Tel: 0155-21 92 00

6

Distrikt 11:

Norrbottens Kyl & Maskinteknik, Luleå
Tel: 0920-22 13 10
ProffesionalService, Kiruna
Tel: 073-841 91 29

2
1

Servicestationer

Ventilation & Kylservice, Önsköldsvik
Tel: 0660-181 00
Vitvarufixarn Norr, Skellefteå
Tel: 070-601 00 85

Upptäck Electrolux Excellence
och ta del av mer information på
www.electrolux.se/professional

Electrolux Professional Laundry
341 80 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
www.electrolux.se/professional
els.info@electrolux.se
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