Förläng livslängden på tvättutrustningen
och förbättra trivseln i tvättstugan

Electrolux Professional Customer Care

Essentia Hygienpaket

Mer nöjda användare
med fräsch utrustning
Ett hygienpaket ökar trivseln i tvättstugan
Vi erbjuder flera olika hygienpaket till äldre tvättutrustning från Electrolux Professional.
Ett hygienpaket innebär att er utrustning får nya och fräscha originaldelar och rengörs.
På så sätt ökar livslängden på maskinen samtidigt som trivseln i tvättstugan ökar.
Det innebär också att föreskrivna hygien- och säkerhetskrav uppfylls, att säkerheten för
användarna är optimal och att utrustningen fungerar effektivt med bibehållen prestanda.
Genom att ta hand om din utrustning sparar du pengar och skapar mervärde i din
verksamhet. Fråga efter vårt hygienpaket nästa gång du beställer service.

Tvättmaskiner
För tvättmaskiner byter vi ut följande delar:
Luckpackning - för bättre tillslutning och mer hygienisk användning
Stötdämpare - för minskade vibrationer och mindre påfrestning på maskinen
Tvättmedelsbehållare - för ökad hygien och fräschare användning

Torktumlare

Priser:

3-5000 SEK
beroende på
maskin

För torktumlare byter vi ut följande delar:
Luckpackning - för bättre tillslutning och mer hygienisk användning
Stödrullar - minskar vibrationer och oljud samt bidrar till förlängd livslängd på maskinen
Filter med borste - för effektivare uppsamling av ludd

Tvättmedelsfack tenderar att bli smutsiga och ofräscha med tiden och behöver då bytas ut.
Med nya och rena fack ökar både hygienen och trivseln i tvättstugan.

Hygienkit för tvättmaskiner, innehåll

Luckpackning
Kit med 8 st stötdämpare
Kit med 4 st stötdämpare
Kit med 2 st stötdämpare
Tvättmedelsbehållare
Artikelnr komplett hygienpaket

Luckpackning
Kit med 8 st stötdämpare
Kit med 4 st stötdämpare
Kit med 2 st stötdämpare
Tvättmedelsbehållare
Artikelnr komplett hygienpaket

W365H/W465H/W475H/
W565H/W575H

W3130H/W4130H/W5130H

W3240H

432184005
472991308
472995403
432731160

432184205
472991309
472991311
472995403
432731161

432184305
472991310
472991308
472995403
432731163

W3180H

W355H

W455H

432184305
472991310
472991311
472995403
432731165

438505201
472990125
438506802
432731169

432633305
472990125
432636152
432731170

Hygienkit för torktumlare, innehåll

Lucktätning
Stödrullar komplett
Stödrulle (2 st)
Filttätning
Filter
Artikelnr komplett hygienpaket

Lucktätning
Stödrullar komplett
Stödrulle (2 st)
Filttätning
Filter
Artikelnr komplett hygienpaket

T3190

T3530

T4250

487041106
490431501
487197388
432731162

487221931
487169515
432731164

487220031
487137603
490388701
432731166

T4190

T3250

T2130/T4130/T5130

487041106
487137607
487041108
432731167

487220031
472991309
487231673
432731168

490509701
128000060
490408002
432731171

Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse
våra kunders behov strävar vi efter
Experience
the Excellence
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
professional.electrolux.com
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
 lla våra lösningar är utformade för låg
A
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga
utsläpp
 nder de senaste åren har över 70 % av våra
U
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders
miljöbehov i åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och
V
är över 95 % återvinningsbar
 åra produkter är 100 % kvalitetstestade av
V
experter

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

www.electroluxprofessional.com

