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Tillbehörsguide

Förbättra  
upplevelsen 
Här visas några utvalda 
exempel på tillbehör som 
förbättrar ergonomin och 
effektiviteten i tvättstugan 
och hjälper till att skapa 
en bättre totalupplevelse.

A

B C

D

E

C Stol 
Stabil och höjdjusterbar stol i trä och 
metall som gör att man slipper stå.  
Ytorna enkla att underhålla/hålla rena. 

D Tvättvagnar 
Ergonomiska tvättvagnar som passar 
i tvättstugor, sjukhus, vårdhem, hotell, 
spa etc. Konstruktionen underlättar 
lastning och lossning av tvättmaskin 
och torktumlare och kommer nära ut-
rustningen, så att tvätten inte hamnar 
på golvet. Finns i flera varianter. 

A Lakansträckare  
En lakansträckare gör det enkelt att vika 
lakan på egen hand, utan medhjälpare 
(monteras 1,3 meter över golvet). En korg 
som underlättar vikningen kan placeras 
under sträckaren. 

B Bord  
Ett stabilt och tåligt bord med bords- 
skiva i slittålig melamin för hantering 
och vikning av tvätt. Finns i tre olika 
bredder (100/150/200 cm) för att passa 
i de flesta miljöer. 

LanCarPro tvättvagn  
med fällbart vikbord
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Beställningsinformation

A Lakansträckare

Art nr Beskrivning 
432730571 Lakansträckare. L600 mm
432730572 Korg. L580 x B350 x H300 mm

B Arbetsbord

Art nr Beskrivning 
432730564 L1000 x B700 x H850 mm
432730565 L1500 x B700 x H850 mm
432730566 L2000 x B700 x H850 mm

C Arbetsstol

Art nr Beskrivning 
432730567 Höjdjusterbar stol

D Tvättvagnar

Art nr Beskrivning 
432730552 Tvättvagn TRP2. L/B: 670/440 mm
432730553 Tvättvagn TRP4 Super, 80 liter
 L670 x B440 mm
432731116 LanCarPro tvättvagn m vikbar hylla 
 H1100 x D525 x B660 mm

E Sockel

Kontakta oss för att få rätt modell och rätt höjd.

F Klädhängare

Art nr Beskrivning 
432730574 Klädhängare, väggmont. L420 mm

G Strykbräda, fristående

Art nr Beskrivning 
432731033 400 x 1500 mm
471668381 Överdrag till ovan. 420 x 1520 mm

Strykbräda, väggmonterad

Art nr Beskrivning 
432731034 370 x 1270 mm
471680362 Överdrag till ovan. 480 x 1300 mm
432731035 400 x 900 mm
471680362 Överdrag till ovan. 480 x 1300 mm

Hållare för avfallspåsar

Art nr Beskrivning 
432730575 Hållare. L450 x B425 x H360 mm
487162301 Borste med kedja: 850 mm  
 (komplement till ovan)

E Sockel 
Med en sockel hamnar maskinen i 
rätt höjd, vilket minskar belastningen 
vid lastning och lossning. 

F Klädhängare 
Väggmonterad, i galvaniserat stål. 

Strykbräda 
Väggmonterad alt fristående 

Hållare för avfallspåsar 
För papperspåsar. Väggmonteras.

LanCarPro tvättvagn  
med fällbart vikbord



Miljömedveten handling
är mer än bara ord
  Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är designade för låg förbrukning 
av vatten, energi, tvättmedel och skadliga utsläpp.

  Under de senaste åren har 70% av våra produkter 
uppdaterats med våra kunders klimatavtryck i åtanke.

 Vår teknik uppfyller RoHS- och REACH-standarder 
.  och är till mer än 95% återvinningsbara. 

Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby
Telefon: 0372-665 01
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com
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