
Vi har arbetat hårt 
för att göra ditt 
arbete enklare

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.

Långsiktiga
besparingar

Enklare, säkrare  
och mer hälsosamt

Realtidslösningar

Oöverträffad 
produktivitet
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Följ oss på

Excellence
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

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.

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

www.electroluxprofessional.com
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Tvättlösningar 
till sjöss



Enkel användning

Anpassat för din verksamhet

Mycket intuitivt gränssnitt och certifierat 
ergonomisk användning som minskar 
belastningen för ett krävande jobb.

Mycket snabb och kostnadseffektiv installation, 
med extremt låga energi- och driftskostnader 
över tid ger långsiktiga besparingar.

Anpassningsbara program för alla 
tygmaterial, från gästkläder till sängkläder 
och kraftigt nedsmutsade uniformer.

Nu har det blivit 
enklare att erbjuda 
högsta service på sjön

Lastfartyg, oljeriggar, passagerarfartyg och andra 
marina fartyg måste lita på högpresterande 
tvättutrustning som är flexibel, kostnadseffektiv och 
enkel att underhålla. Anpassningsbara program 
kommer att ta hand om alla material och alla typer 
av fläckar, precis där på öppet hav.

När du behöver... 

► få kläder och textilier rena och torra i en  
 krävande miljö
► förlänga livstiden på dina arbetskläder
► maskiner som du kan lita på
► hantera alla typer av tygmaterial, från känsligt 
 silke till robusta kläder

...så ger vi dig tvätt- och torkutrustning som 
överträffar dina förväntningar.

Full kontroll



CLARUSVIBE

Tvättmaskiner.  
Enklare! För dig  
och personalen.

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.

Användarvänligt 
tvättmedelsfack

Det nya gränssnittet CLARUSVIBE garanterar en 
positiv och intuitiv upplevelse med en smidig
interaktion alla användare.

Enklare hantering med  
7’’ pekskärm med full HD 

Med Integrated Savings mäts belastningen i 
realtid för att se till att maskinen varken över- 
eller underbelastas. På så sätt hålls tvätten rörlig 
och maskinen arbetar optimalt och effektivt.

Undvik att fylla maskinen för mycket 
- eller för lite

Intelligent Dosing system väger tvätten och 
lägger till den exakta mängden kemikalier för 
minimera kostnader och miljöpåverkan.

Hållbart och
kostnadseffektivt

Certifierad 
ergonomi
Vår nya serie tvättmaskiner och torktumlare har 
godkänts av oberoende testinstitutioner och 
är certifierad enligt internationella standarder 
för ergonomi och användarcentrerad design. 
Dessa produkter har fått det prestigefyllda 
4-stjärniga betyget för ergonomi. Detta innebär 
att de har testats av användare för att se till 
att din personal upplever mindre spänning och 
belastning, så att de - och din verksamhet - 
kan trivas.



Torktumlare. 
Bätte!  
På alla sätt.

Torka 16 kg tvätt på 42 minuter* och sänk 
samtidigt enertiförbrukningen med mer än 60%. 
Det är prestanda som är unik på marknaden.

Den snabbaste värmepumps- 
torktumlaren på marknaden

Den exakta fuktnivån mäts under torknings-
processen som stoppas så snart dina 
handdukar är tillräckligt torra. Det sparar 
energi, men skyddar också handdukarna 
och hjälper dem att hålla längre.

Torka torrt 
- utan att övertorka

Adaptive Fan control justerar fläkthastigheten 
automatiskt för att spara energi, minska 
torktiden och ge ett jämnare torkresultat. 

Hög prestanda,  
låg ljudnivå

Tumlarna i Line 6000-serien upptar mindre 
än en kvadratmeter golvyta, oavsett om de 
drivs med el, gas, ånga eller värmepump.

Spara plats  
- mindre än 1 m².

* Vid uppgiven kapacitet torkades 100% bomullstvätt med 50% 
initial fuktighet till 0% fuktighet.

Koppla upp  
dig med OnE
Anslut dina maskiner till OnE och se 
hur du kan optimera ditt företag. OnE 
hjälper dig att få ut bästa prestanda från 
utrustning och påskynda avkastningen 
på investeringen.* 
 
* kommer inom kort


