Electrolux Professional Flerbostad

Bekymmersfri
textilvård
Tvättutrustning
med hållbarhet
och lägsta
livscykelkostnad
i fokus
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EN leverantör.
Komplett lösning!
Vore det inte skönt att kunna vända sig till en och samma
leverantör, som erbjuder en helhetslösning för er tvättstuga?
När du väljer Electrolux Professional får du inte bara de
produkter och tillbehör du behöver, vi tar också hand om dig
och din utrustning så länge du använder den och vi hjälper
dig med finansieringen.
Dessutom erbjuder vi marknadens lägsta driftskostnader,
faktiskt så låga att totalkostnaden för era nya maskiner ofta
blir lägre än om ni behåller den utrustning ni har. På så sätt
blir det lika enkelt att välja, som att använda vår utrustning.
Som om inte detta var nog minskar ni också er klimatpåverkan.
Läs mer om alla fördelarna med att välja oss som leverantör
på följande sidor. Vi erbjuder kort sagt en bekymmersfri lösning.
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Allt detta får du med Electrolux Professional
Lägsta livscykelkostnader

Essentia

Tack vare marknadens lägsta livscykelkostnader
blir investeringen i Electrolux Professionals
produkter rejält lönsam.

Med Electrolux Professional följer också
Essentia - ett unikt paket av service, underhåll,
originaltillbehör och förbrukningsartiklar.

Enkel finansiering

Effektiv dosering

Dela upp betalningen och få en smidig och
bekymmerslös lösning där all utrustning, men
även installation och tillbehör ingår i priset.

Automatisk dosering i kombination med vår
integrerade viktmätning ser till att rätt mängd
kem tillsätts. Bra för ekonomin och miljön.

Enkel bokning

Högre kvalitet

Med vårt bokningssystem får du kontroll över
tvättstugan och ökar trivseln samt tryggheten.
Dessutom erbjuds flera andra kringtjänster.

I vår fabrik i Ljungby tillverkas de flesta av våra
professionella tvätt- och torktumlare. De byggs
för professionell användning under lång tid.*

* Våra professionella tvättprodukter är konstruerade och byggda för att klara 30 000 tvättcykler, vilket för de flesta motsvarar minst 15 års användning.
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Många fördelar med
professionell tvättutrustning
Ny professionell tvättutrustning med modern teknik tvättar både effektivare och billigare.
Om era befintliga maskiner är av äldre modell kan besparingspotentialen närma sig 85 %.

Professionell tvättutrustning ger fördelar
Tre timmar. Längre tid tar det inte för en familj att ta hela sin veckotvätt
från smutsig till garderobsklar med professionell tvättutrustning. Låg
energi- och vattenförbrukning i kombination med lång livslängd på
maskinerna ger låga underhållskostnader och hjälper er att nå era
miljömål. Dessutom ökar trivsel och trygghet bland de boende.

Boka och ha koll via mobilen
Electrolux Professional Control system samlar flera tjänster i samma system,
t ex bokning, trapphusregister, felanmälan och automatisk hantering av
in- och utflyttningar. Boka via en användarvänlig pekskärm i trappuppgången eller direkt från mobilen. Systemet kommunicerar i realtid med
tvättutrustningen och ni väljer mellan taggar eller PIN-koder.

Essentia - redo när och var som helst
Essentia är ett helt paket av servicerelaterade tjänster, tillbehör och
förbrukningsartiklar. Det omfattar ett rikstäckande nätverk av certifierade
servicetekniker som är specialister på våra produkter och sätter en
ära i att vårda våra produkter och vårt goda rykte. Ni kan lita på att ni
får snabb och bra hjälp när det behövs.

Maximal prestanda under hela livscykeln
Våra maskiner är byggda för att fungera i en tuff miljö under lång tid.
Som extra trygghet kan vi erbjuda Fullserviceavtal till samtliga produkter.
Avtalet innebär ett årligt underhåll samt ett totalansvar för reparationer
och reservdelar. Detta minimerar totalkostnaden och ökar såväl livslängd
som tillgänglighet.

Hög produktivitet till en låg månadskostnad
Vi kan också erbjuda en komplett funktionslösning, som innebär att vi
hjälper er med val av rätt utrustning, leverans, installation och finansiering.
Då ingår även Fullservice under hela avtalstiden. Allt detta får ni till en
fast månadshyra och slipper investeringskostnaden. Ett tryggt val där
allt ingår - även, för de flesta, kraftigt sänkta driftkostnader.
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Stor besparingspotential
med modern LE-teknik
Tvättstuga med
standardmaskiner
Driftkostnad

* Räknat på utrustningen på bilderna, med och
utan LE-teknik, med dagens energi- och vattenpriser.

15 424
kr/år

34 010
kr/år

Med lågenergiteknik sjunker driftkostnaden från 34 010 kr/år till
15 424 kr/år. Det innebär en årlig
besparing på 18 586 kr. Under
utrustningens beräknade livslängd
(15 år) innebär det hela 231 600 kr
i sänkt driftkostnad. Det är mer
än utrustningen kostar.

Årlig driftskostnad

Spara 231 600:med LE-teknik*

Besparing

34 010 kr/år*

18 586 kr/år

ca

Utan LE

Med LE

Tvättstuga med
lågenergi (LE)-maskiner
Driftkostnad
ca

15 424 kr/år*

*El- och vattenförbrukning. Baserat på 1:-/KWh samt 17,50:-/m3.
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Så här går det till...
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1 Ert tvättbehov

5 Prov- och igångkörning

Ert tvättbehov styr valet av utrustning och
beror på typ av hushåll, behov och önskemål.

All utrustning testkörs för kontroll och justering
och vi utbildar användarna på plats.

2 Kontakta oss

6 Varsågod!

Vi går igenom era behov, hjälper er med ev
inventering och ger ett kostnadsfritt förslag i 3D.

Ert nya, nyckelfärdiga textilvårdsrum är klart att
invigas - vi lovar att det kommer att uppskattas!

3 Vi kommer överens

7 Samarbetet fortsätter

Utifrån förslaget diskuterar vi och kommer
överens och planerar för start/leverans m m.

Vid Fullserviceavtal fortsätter vi att underhålla er
utrustning som kommer fortsätta prestera år efter år.

4 Nu börjar vi

8 Det är nu investeringen lönar sig!

Vi förbereder, installerar och tar hand om er
gamla utrustning, enligt vår överenskommelse.

Er nya tvättutrustning kommer att ge er kraftigt
sänkta driftkostnader. Det är nu det roliga börjar.

Skräddarsydda paket
med hyreslösning
I samarbete med väletablerade IKANO Bank erbjuder vi färdiga paket för tvättstugor i
olika storlekar inklusive installation, tillbehör och fullserviceavtal till en månadskostnad.
På så sätt slipper ni ligga ute med hela investeringskostnaden.

1 Standardtvättstuga
2x
1x
1x
1x
2x
4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x

Tvätt W575HLE
Torktumlare T5190LE
Torkskåp TS5121QLE
Mangel KM580
Sockel 190
Slang
Bord 1500
Stol
Lakansträckare
Korg Lakansträckare
Sopsäckshållare
Luddlåda
Tvättbänk TB 10/40 U
Tvättvagn LanCarPro
Galghängare, galvad
Strykbord, fristående
Schablonkostnad för STD installation
Fullserviceavtal* 10 år

Total månadskostnad (120 månader):

3 142 kr**

2 Grovtvättstuga
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x

Grovtvätt W5130H DBS
Torktumlare TD6-14LE
Torkskåp TS4181LE
Mangel KM580
Sockel tvätt fast 210 mm
Slang
Bord 1500
Stol
Lakansträckare
Korg Lakansträckare
Sopsäckshållare
Luddlåda
Tvättbänk TB 10/40 U
Tvättvagn LanCarPro x2
Galghängare, galvad
Strykbord, fristående
Schablonkostnad för STD installation
Fullserviceavtal* 10 år

Total månadskostnad (120 månader):

3 821 kr**

Produkterna markerade med svensk flagga tillverkas i vår fabrik i småländska Ljungby.

1 Mindre tvättstuga?
Tvätt WH6-6 pump (2x), torktumlare TD6-7LE, torkskåp TS5121QLE, mangel KM580, sockel tvätt 290 (2x), sockel tvätt
290, sockel tork 100, slang (4x), bord 1500, stol, lakansträckare+korg, sopsäckshållare, luddlåda, tvättbänk TB 10/40 U,
tvättvagn LanCarPro (2x), galghängare galvad, strykbord (fristående). Månadskostnad (120 mån) inkl installation
och fullserviceavtal (10 år)*: 3 028 kr**
*Gäller samtliga maskiner i paketen utom KM580. ** Prisexkl moms
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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
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Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

www.electroluxprofessional.com

