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Proffsig mopptvätt
En lönsam investering som innebär
renare ytor och en bättre arbetsmiljö



Rationell
Golvstädning

”Tvättrummans 
mjukt försänkta hål 
ger en effektivare 
och mer skonsam 
tvätt, vilket ger 
mopparna en 
längre livslängd”

Mopptvättmaskin, moppar och automatisk dosering 
av rengöringsmedel är hjärtat i Rationell  
Golvstädning. Konceptet är precis som det låter  
rationellt - och är smart från början till slut.

Maskinerna är specialdesignade för att åstadkomma 
bästa möjliga resultat, och städningen med de  
lagom fuktade och preparerade mopparna är  
överlägsen när det gäller att binda smuts, damm  
och mikropartiklar.

När du använder dig av Rationell Golvstädning får 
du en professionell och helt anpassad lösning för din 
verksamhets städbehov. Maskinerna är utrustade 
med alla nödvändiga program för tvätt av moppar.  
 



Värdefulla 
minuter ger en 
besparing på 
minst 12 000 kr 
per månad
Bakgrund – vanlig tvätt-
maskin
Vid användande av en vanlig tvättmaskin som 
inte är utrustad för mopptvätt tar hanteringen 
minst två minuter längre per mopp. Beräknat på 
en genomsnittlig timlön på 180 kr innebär det 
att dessa två värdefulla minuter disponeras i 
onödan på varje mopp. Summa, 6 kr/mopp.

Lösning – Electrolux  
Rationell Golvstädning
Om du istället väljer att installera våra 
professionella maskiner och arbeta med 
Rationell Golvstädning har du möjlighet att
göra stora besparingar.

Exempel: Vid tvätt av 100 moppar/dag blir 
besparingen 600 kr/dag. På en månad blir 
beloppet 12 000 kr. Eller översatt i tid så innebär 
det möjligheten att få ut ytterligare 100 timmar
städning.

Givetvis blir besparingen ännu större ju fler 
moppar som tvättas. Tvättar ni 150 om dagen 
blir besparingen 18 000 kr, 200 moppar/dag 
24 000 kr o s v.

Summering: Vid en investering nås brytpunkten 
inom några månader beroende på hur många 
moppar som tvättas per dag. Att installera en 
professionell mopptvättmaskin är smart!

Service, finansiering och 
tvättmedel
Vi erbjuder finansiering och serviceavtal på 
olika nivåer. Essentia - vårt unika utbud av 
servicerelaterade produkter och tjänster - ser till 
att din utrustning fortsätter att prestera optimalt  
år efter år och våra certifierade tekniker är 
snabbt på plats om något händer. Vi erbjuder 
även tvättmedel anpassat för användning i  
professionella maskiner.  
 
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
www.electroluxprofessional.com

Optimerade resultat

Hygiene Watchdog och ingen 
överdosering ökar livslängden  
på textil och moppar

Maximal besparing

Spara upp till 20% på tvättmedel och 
betydande besparingar på vatten 
och energi.

Lägsta miljöpåverkan

Omsorg om miljön och nästa 
generation.



Miljömedveten handling
är mer än bara ord

Alla våra produkter är designade och tillverkade för  
energisnål och miljövänlig användning.

När du väljer Electrolux Professional gör du helt  
enkelt ett gott val för vår gemensamma framtid.

Vårt engagemang för miljön är integrerat i hela vår 
organisation, från styrelserummet till fabriksgolvet  
och marknadsföringen.

Genom att kontinuerligt utveckla och miljöanpassa 
verksamheten och produkterna blir det faktiska  
resultatet mindre utsläpp.

Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
www.electroluxprofessional.com
els.sales@electroluxprofessional.com
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