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För att lyckas med
tvätten i stort  
måste också de små 
detaljerna tas med i 
planeringen
  Hjälpmedel och tillbehör 

som hjälper dig med sortering, transport  
och andra vitala funktioner som behövs  
i en funktionell tvättmiljö. 

  Tillbehören må vara små 
Men de gör stor nytta. De underlättar  
vardagen, förbättrar ergonomin och  
skapar en ökad trivsel.

  Lägg mindre tid på din utrustning  
och mer tid på det du älskar att göra.

Från eleganta, snygga och funktionella tillbehör till din  
tvättutrustning som gör din vardag enklare!

Komplettera verksamheten 
med vårt utbud av tillbehör,
förbrukningsartiklar och 
kompletterande produkter
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Super Clean
Håll tvättmaskinen lika ren och fräsch som när den var ny. 
Konstant tvätt vid låg temperatur i kombination med en 
ökad användning av flytande tvättmedel (enzymbaserat) 
kan orsaka att mögel och geléformad smuts byggs upp i 
dörrtätningar, rör och trumma. Detta kan blockera slangar, 
orsaka dålig lukt i tvättmaskinen och lämna avlagringar på 
tvätten.

Detta kit tar bort alla rester, lämnar alla delar av tvättmaskinen 
helt ren och upprätthålla optimala rengöringsförhållanden.

Art nr Innehåll

Super Clean 9029792786
2 behandlingar  
(2x5 g + 2x125 g)

Descaler – Avkalkningsmedel
Extra stark avkalkare. Tar bort kalk och ser till att tvättmaskinen 
fungerar som när den var ny. Avkalkningsmedlet är idealiskt för 
områden med hårt vatten, då det tar bort kalkavlagringar och 
därmed förlänger livslängden på apparaten samtidigt som 
uppbyggnad av oönskade lukter förhindras. Detta ger optimal 
prestanda och minskar strömförbrukningen. Genom att rör och 
trumma hålls rena garanteras bästa möjliga tvättresultat och 
elförbrukningen för varje cykel kan minimeras.

Art nr Vikt

Descaler 9029792257 200 g

Universal Descaler – för multi-användning
Detta medel ser till att tvättmaskinenfungerar som när den 
var ny. Det är också bra för miljön – genom att ta bort 
kalkuppbyggnaden minskar även maskinens strömförbrukning. 
Idealiskt för områden med hårt vatten och enket att använda.

Art nr Volym

Universal  
Descaler 9029792984 1 L

Förbrukningsmaterial

Bibehåll och förbättra produktens livslängd genom att använda  
Electrolux originalförbrukningsartiklar och -tillbehör. Vi utvecklar våra 
rengöringsprodukter med samma höga kompetens som vi investerar 
i våra professionella vitvaror och hushållsapparater.

Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information om respektive produkt.
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Steel Care Rengöringskräm
Rengöringskräm för rostfritt stål. Extra skonsamt medel för 
rengöring av alla ytor av rostfritt stål i ditt hushåll. Produkten 
rengör och skyddar ytan utan att repa. Formel som effektivt tar  
bort fläckar och fingeravtryck.

Art nr Volym

Steel Care 9029792232 250 ml

Steel Care Regöringsmedel
Rengöringsmedel för rostfritt stål i sprayflaska. Motverkar 
fingeravtryck på alla ytor av rostfritt stål i ditt hushåll. Produkten 
rengör och skyddar ytor av rostfritt stål såsom plattor, 
spiskåpor, dörrar, handfat och kylskåp utan att repa. Formel 
som effektivt tar  bort fläckar och fingeravtryck.

Art nr Volym

Steel Care 9029792307 250 ml

 
Klisterdekal med maskinnummer
Klisterdekal som hjälper dig att enkelt identifiera dina maskiner 
när du till exempel använder ett centralt bokningssystem.

Art nr Dimensioner

Nr 1 till 5 471467461 95 x 95 mm

Nr 6 till 10 471467462 95 x 95 mm

Nr 11 till 15 471467463 95 x 95 mm

Nr 16 till 20 471467464 95 x 95 mm

Nr 21 till 25 471467466 95 x 95 mm

Nr 26 till 30 471467467 95 x 95 mm

Nr 31 till 35 471467471 95 x 95 mm

Nr 36 till 40 471467472 95 x 95 mm

Nr 41 till 45 471467473 95 x 95 mm

Nr 46 till 50 471467474 95 x 95 mm

Skyddstejp
Skyddar utrustningen från att skadas av vagnar.

Art nr Dimensioner

Skyddstejp 432213401 50 x 860 mm

Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information om respektive produkt.
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Electrolux Professional Laundry Consumables

Vattenlösliga tvättsäckar
Vattenlösliga tvättsäckar används för att möta kraven för 
hantering av förorenade och infekterade textilier genom 
säker isolering, transport och desinficering. Korrekt hantering 
säkerställer att patienter och personal inte utsätts för onödiga 
infektionsrisker.

Finns i tre storlekar - Small, Medium och Large.

Art nr Dimensioner

Vattenlösliga 
säckar - Small 432730582

660 x 840 mm 
1 rulle = 25 säckar

Vattenlösliga 
säckar - Medium 432730583

710 x 990 mm 
1 rulle  = 25 säckar

Vattenlösliga 
säckar - Large 432730584

910 x 990 mm 
1 rulle  = 25 säckar

Tvättpåse för fintvätt
Dessa påsar skyddar ömtåliga plagg under tvättcykeln. 
Undvik risken för slitage, fläckar och hål på grund av friktionen 
i tvätten. De är också användbara för att hålla små plagg 
tillsammans, t ex bebissockor och liknande.

Art nr Dimensioner

Tvättpåse för  
fintvätt 9029792877

400 x 600 mm +  
300 x 400 mm
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Torkbollar
Torkbollar använder specialdesignade noder för att fysiskt 
bryta ned stelheten som skapas när vatten torkar i tyg och 
gör även tvätten mjuk utan tillförsel av giftiga kemikalier.

De två bollarna har olika draghållfastheter (en är hårdare 
än den andra) med olikformade, mjukgörande noder. 
Fyrkantiga noder komprimerar och mjukar upp tyget, 
medan de runda noderna bearbetar fibrer för att minska 
hårdheten. De arbetar i kombination för att lyfta och 
separera tvätten medan torktumling. De behåller också 
värmen och överför den till kläderna som tumlas, med 
hjälp av torkningsprocessen. För torktumlare.

Art nr Innehåll

Torkbollar 9029791861 2 st torkbollar

Soft Care - engångsark
Dessa engångsark bidrar till att mjuka upp tvätten, 
adderar en frisk doft och gör det enklare att stryka 
tvätten. De är enkla att använda: lägg bara in ett ark i 
torktumlaren för varje fyllning. För torktumlare.

Art nr Innehåll

Engångsark 9029793198 30 st engångsark
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Electrolux Professional Laundry Tillbehör

Tillbehör

Den sluttande korgen på modell TRP2 och 
TRP4 Super underlättar lastning och lossning 
av tvättmaskin och torktumlare.

Konstruktionen gör också att vagnen kommer 
nära utrustningen, så att tvätten inte hamnar 
på golvet. Stomme i galvaniserat stål. Korg i 
plastbelagd tråd.

Tvättvagn TRP2 – 80 liter
Handtagets höjd kan justeras så att man kan stå bakom 
vagnen för att lasta och lossa. Levereras ihopvikt.

Art nr Dimensioner

Tvättvagn TRP2 432730552 L670 x B440 mm

Hjul 432730287 Ø240 mm

Tvättvagn TRP4 Super – 80 liter
Art nr Dimensioner

Tvättvagn 
TRP4 Super 432730553 L670 x B440 mm

Hjul 432730300 Ø70 mm

Korg 432730544 L580 x B470 mm

Krokar 432730439 1 sats: 4 st

Ergonomiska tvättvagnar, torkställningar och annan utrustning som 
passar för fastigheter tvättstugor, tvättstugor, sjukhus, vårdhem, 
hotell, spa, etc. 
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Arbetsbord 
Arbetsbord med bordsskiva i melamin. Finns i tre olika 
längder.

Art nr Dimensioner

Arbetsbord 432730564 L1000 x B700 x H850 mm

Arbetsbord 432730565 L1500 x B700 x H850 mm

Arbetsbord 432730566 L2000 x B700 x H850 mm

Stol
Justerbar höjd.

Art nr Dimensioner

Stol 432730567 

Tvättvagn LanCarPro
Tvättvagn med uppfällbart vikbord och gummerade 
kanter. Perfekt i trånga utrymmen.

Art nr Dimensioner

LanCarPro 988910120 H1100 x D525 x B660 mm

LanCarPro 432 731 116 L1500 x B700 x H850 mm
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Electrolux Professional Laundry

Tillbehör
Komplettera era produkter och underlätta arbetet genom att välja 
rätt tillbehör för er verksamhet, er maskin och er tvätt. 

Fristående strykbräda
Art nr Dimensioner

Fristående 
Strykbräda 432731033 400 x 1500 mm

Överdrag 471668381 420 x 1520 mm

Väggmonterad strykbräda
Art nr Dimensioner

Väggmonterad 
strykbräda 432731034 370 x 1270 mm

Överdrag 471680362 480 x 1300 mm

Art nr Dimensioner

Väggmonterad 
strykbräda 432731035 400 x 900 mm

Överdrag 471680362 480 x 1300 mm



13

Klädlina
Komplett installationssats för tvättlina. 

Art nr Dimensioner

Klädlina 432730573 Komplett sats

Lina TEE0000353990 Ø5 mm, 90 m

Distans TEE0000353993 Set med 50 distanser

Lakansträckare
En lakansträckare gör det enkelt för dig att sträcka ut 
lakan på egen hand. En korg som underlättar vikning av 
lakanen kan placeras under sträckaren. Lakansträckaren  
ska monteras på väggen, 1,3 meter över golvet.

Art nr Dimensioner

Lakansträckare 432730571 L600 mm

Korg 432730572 L580 x B350 x H300 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
Väggmonterad klädhängare
I galvaniserat stål. Ihopfällbar.

Art nr Dimensioner

Väggmonterad 
klädhängare 432730574 L420 mm
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Electrolux Professional Laundry Accessories

Hållare för avfallspåsar
Hållare avsedd för miljövänliga papperspåsar. För 
montering på väggen.

Art nr Dimensioner

Hållare för  
avfallspåsar 432730575 L450 x B425 x H360 mm

 
 
 

Borste med kedja
Borste försedd med kedja för enkel rengöring av luddfilter.

Art nr Dimensioner

Borste m kedja 487162301 850 mm
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Installation
Luddlådans uppgift är att separera ludd från avloppsvatten. 
Den är placerad bakom maskinen och fungerar som ett filter för 
att förhindra att avloppsröret blir igensatt, vilket i sin tur förhindrar 
risken för översvämning i tvättstugan.

Luddlåda – 25 liter
Art nr Dimensioner

Luddlåda  
– 25 liter 432730894

L615 x B280 x H165 mm, Ø32 
mm

Silplåt 432183314

Luddlåda, komplett – 25 liter
Art nr Dimensioner

Luddlåda, 
komplett  
– 25 liter

432730895
L615 x B280 x H165 mm, Ø32 
mm

Silplåt 432183314

Täckplåt 432183319

Avloppsslang 438504001

Avloppsslang 438524501

Rör 471861305

Slangklämmor 736284051

Luddlåda – 45 liter
Art nr Dimensioner

Luddlåda  
– 45 liter 432730896

L680 x B345 x H220 mm, Ø50 
mm

Silplåt 432183214

Luddlådorna är tillverkade i rostfritt stål för högsta hållbarhet och har löstagbara silplåtar för enkel 
rengöring. Finns i 25, 45, 75 och 100 liter. Storleken på samlare bör vara i linje med maskinens kapacitet. 
Passar följande modeller: W555H, W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, 
W575N, W5105N, W5130N, W475S, W575S, W4105S, W5105S, W4130S, W5130S.

Electrolux Professional Laundry
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Luddlåda – 75 liter
Art nr Dimensioner

Luddlåda  
– 75 liter 432730897

L820 x B480 x H215 mm, Ø50 
mm

Silplåt 432183114

Luddslåda – 100 liter
Art nr Dimensioner

Luddlåda  
– 100 liter 432730893 L970 x B480 x H220mm, Ø75 mm

Silplåt 432183414

Avloppsnät
Avloppsnät i plastmaterial - montera på avloppsslangen 
för ett väl fungerande skydd av avloppet.  Smuts, såsom 
ludd kommer att fastna i nätet.

Art nr Dimensioner

Avloppsnät 432730576 Förpackning om 1000 st

Avloppsnät 432730577 Förpackning om 100 st
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Electrolux Professional Laundry Installation

Slangar för vattenanslutning
Vattenanslutning för tvättmaskiner.

Art nr Längd R/Nut

SW10 438503102 1500 + 140 mm 3/4” x 3/4”

Koppling: Y-Koppling, Hane - Hane - Hane

1052 438810802 2000 mm 1”

Koppling: Hane - Hane

SW19 438810803 1500 mm 3/4” x 3/4”

Koppling: Hane - Hona

SW19 438810804 1500 mm 3/4” x 3/4”

Koppling: Hane - Hane

- 471668966 1550 + 200 mm 3/4” x 3/4” x 1/2” 

Koppling: Y-Koppling, Hane - Hane - Hane

SW10 471669344 1500 mm 3/4” x 3/4”

Koppling: Hane - Hane

DN13 487799196 1400 mm 3/4” x 3/4”

Koppling: Hane - Hane

DN13 487799197 1250 mm 1/2” x 3/4”

Koppling: Hane - Hane

DN13 487799198 1250 mm 3/4” x 3/4”

Koppling: Hane - Hona



En pålitlig, global närvaro: Electrolux Professional 
erbjuder det mest omfattande servicenätverket av 
kompetenta, auktoriserade partners för dagliga 
uppgifter: installation, reservdelar och underhåll. 
Dessa ger effektiv kundservice och snabb teknisk 
assistans. Ett globalt servicenätverk för snabb, 
experthjälp över hela världen.

  1 900 auktoriserade servicecenter

  Fler än 7 000 auktoriserade servicetekniker

  44 000 tillgängliga reservdelar på lager 

  Reservdelar tillgängliga i minst 10 år från det att 
 produktioner upphör. 

  Leverans av reservdelar inom 24–48 timmar  
 – över hela världen

  20 000 kunder betjänas varje dag

Med våra originaltillbehör och reservdelar  
garanteras din utrustnings prestanda över tid;  
Särskilt viktiga att säkerställa är:

  överensstämmelse med hygien- och  
 säkerhetsnormer

  säkerhet för personal och kunder

  hög effektivitet för utrustningen

  produkternas prestanda

Genom att ta hand om din utrustning höjder du 
värdet för ditt företag och sparar pengar!

Excellence är centralt för allt vi gör. Genom att förutse våra 
kunders behov, strävar vi efter Excellence i allt från våra  
medarbetare, innovationer, lösningar och tjänster. Detta gör 
våra kunders arbete och vardag enklare och mer lönsamt.

Essentia.
Alltid nära. Alltid till hands.

Original reservdelar 
och tillbehör

Experience the Excellence
professional.electrolux.com
Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com



Beställ dina tillbehör direkt på
Tel: 0372-665 00 
E-post: els.info.se@electroluxprofessional.com

Excellens 
med miljön i åtanke
 Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är utformade för låg 
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga 
utsläpp

  Under de senaste åren har över 70 % av våra 
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders 

   miljöbehov i åtanke

  Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och 
är över 95 % återvinningsbar

  Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av 
experter
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Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och 
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

www.electroluxprofessional.com


