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Bättre för de boende
Bättre för dig

Minskad ansträngning 
i tvätthanteringen

Line 6000 skapar något helt nytt inom tvätthanteringen   
genom att möta kundernas förväntningar och tillgodose  
deras behov i verkligheten. Line 6000 erbjuder det allra  
bästa när det gäller ergonomi, besparingar, omsorg om 
miljön, användarvänlighet och tvättresultat.

Enklare, säkrare  
och mer hälsosamt

Realtidslösningar

Långsiktiga
besparingar

Oöverträffad 
produktivitet

Excellence
med omtanke om miljön

Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

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

De senaste åren har 70 % av våra produkter uppdaterats med våra 
kunders miljömål i åtanke

Vår teknologi är RoHS och REACH-kompatibel och våra produkter är till 
95% återvinningsbara

Våra produkter är 100% kvalitetstestade av experter V
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Electrolux Professional
341 80 Ljungby
els.info.se@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com



Bättre torktumlare 
- hur du än ser på det

Ta kontroll över
tvättstugan

Tvättmaskiner -
enklare än någonsin

Den som använder tvättstugan förväntar sig en snabb 
och problemfri upplevelse. En trevlig upplevelse bygger 
på att kläderna blir perfekt rena, att produkterna är 
enkla att använda, att programmen i tvättmaskin och 
torktumlare är synkroniserade och att kläderna är  
perfekt torra när de är klara. Därför behövs en partner 
med expertkunskaper och erfarenheter som kan  
erbjuda professionella lösningar inifrån och ut. 

När ni söker...
en hållbar tvättstuga som sänker era  
energikostnader
nöjda boende/hyresgäster
en snabb, användarvänlig upplevelse
utrustning som presterar optimalt år efter år 
utan onödiga driftstopp

...så erbjuder vi tvättutrustning som överträffar 
era förväntningar 

Enkel användning
Ett intuitivt gränssnitt och ergonomisk design gör maskinerna  
enkla att använda och minskar risken för belastningsskador samt 
underlättar för användare med funktionsnedsättning.

Sänkta kostnader
Snabb och kostnadseffektiv installation samt extremt låg energi- 
och vattenförbrukning ger låga driftskostnader och sparar pengar. 
Automatisk dosering förhindrar överdosering och sänker kostnaden.

Anpassat efter ditt utrymme
Oavsett om ni väljer mindre, stapelbara modeller eller större 
storlekar, är hela Line 6000-serien designad för att uppta så 
lite golvyta som möjligt. 

Användarvänligt 
tvättmedelsfack
Det färgkodade, frontmatade tvättmedelsfacket  
är designat för att underlätta doseringen och 
minimera spill, så att golven förblir rena. Facket är 
enkelt att rengöra tack vare löstagbara delar.

Inte en vattendroppe
går till spillo
Med Automatic Savings anpassas vattentillförseln  
till den exakta, faktiska tvättmängden. Detta bidrar  
till säkerställd processtid för optimala tvättresultat, 
vilket sparar vatten och sänker kostnaderna.

Maximal avvattning
med Power Balance
Realtidsövervakning av obalans och justering av 
G-faktorn genom hela avvattningessekvensen 
resulterar i maximal avvattning. Detta ger kortare 
torktider, lägre energiförbrukning och sparar tid 
åt den som tvättar. 

Ett användargränssnitt
som imponerar
Flexibelt och användarvänligt gränssnitt finns 
tillgängligt på en mängd olika språk och erbjuder 
ett helt programbibliotek för en intuitiv upplevelse.

Torka mer
på mindre tid
Den mindre torktumlaren behöver 42 min för att 
torka 6 kg tvätt. De större modellerna torkar hela 
16 kg tvätt på 42 min.

Ny teknik
för stora besparingar
Med förbättrad värmepumpsteknik sänks  
energikostnaden med mer än 60 % jämfört  
med traditionella torktumlare, samtidigt som 
torkprocessen är snabb och effektiv.

Torrt.
Inte övertorrt.
Exakt mätning av fuktnivån genom hela  
torkprocessen sparar energi genom att  
torktumlaren stannar så snart tvätten är torr.

Problemfritt
Torktumlarna installeras snabbt och kostnads- 
effektivt, kräver ett minimum av underhåll och 
kan användas i stort sett överallt, oberoende av 
omgivande temperatur och luftfuktighet.

Certifierad 
ergonomi

Alla modeller i Line 6000-serien har genomgått 
tester av oberoende experter och är certifierade 
enligt internationella standarder för ergonomi och 
användarorienterad design. Dessa produkter har 
fått det prestigefulla 4-stjärniga betyget för sin 
ergonomi. Det innebär att de har testats för att 
säkerställa att användarna kommer att uppleva 
mindre stress och belastning. Line 6000-serien 
har också belönats med Good Design Award. 

Komplett
dataåtkomst

Med uppkopplade maskiner kan fastighetsägare 
och fastighetsansvariga få en klar bild av det 
mest effektiva flödet i tvättprocessen. 


