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Tvätt- och 
torklösningar 
för förskolor

Hygieniskt, hållbart 
och effektivt. 

För förskolor och liknande 
verksamheter



I en profesionell diskmaskin - WT30

WH6-6 - professionell tvättmaskin som 
tvättar allt från Lego™ till våtmoppar

...diskas porslin, glas etc vid rätt temperatur, vilket säkerställer att  
bakterier dör och disken blir klar mycket fortare än i en hushållsmaskin.

• Enkel att använda
• Flera olika språk
• Robust och driftsäker konstruktion
•        Programmen är optimerade för minsta möjliga vatten-, 

energi- och tvättmedelsförbrukning. Tvätten vägs för att 
ytterligare sänka vattenförbrukningen vid t ex halv last.

• Tvättprogram för både Lego™-klossar och moppar
• Hygienprogram i kombination med rätt tvättmedel tvättar 

hygieniskt rent

• Underbänkmaskin som får disken klar på nolltid! 
• Klar disk på 90 sekunder
• Diskar 40 korgar per timme
• Robust och driftsäker

Electrolux Professional

Oroar ni er för hygienen på förskolan? Är moppar och mikrodukar 
desinficerade så att de inte sprider skadliga mikroorganismer? Har 
gosedjur och legobitar tvättats på länge? Håller handdukar och filtar 
den hygiennivå som behövs?

Hygien- & kostnadskontroll

Sverige är ett land med många fuktiga och blöta dagar. På höst och vinter behöver ofta 
ytterkläder torkas i stora mängder. Det ställer krav på korta torktider, men riskerar också 
att bli kostsamt i form av höga energikostnader. Professionell tvättutrustning från Electrolux 
Professional kan hjälpa er med några av dessa bekymmer. Våra tvätt- och torkprodukter 
möter era behov av säkerställd hygien, såväl som krav på prestanda och låga driftkostnader. 
Här visar vi några utvalda exempel på lösningar som kan hjälpa er i er dagliga verksamhet.  

Tvättar  
full maskin  
i 60° på  
50 min



...torkas tvätten snabbare och 
mer effektivt, som i sin tur sparar 
energi och pengar - och minskar 
miljöbelastningen.

• Enkel att använda
• Flera olika språk
• Robust och driftsäker
• Finns i kondens-, frånlufts- 

eller värmepumpsversion

Tips och rekommendationer för hygienisk tvätt

Med en professionell 
torktumlare, TD6-6

Torkskåp med värmepumpsteknik - sänker energiförbrukningen med upp till 60%*

TD6-4HP / TD6-4HP_H
u Enkel användning -  
 stänger av automatiskt  
 när kläderna är torra.
u  TD6-4HP_H m vattentank. 
 Kräver ej anslutning till 
 golvbrunn och kan därför 
 placeras nästan var som helst
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Torkskåp TD6-4

Se till att overaller, skor, stövlar, vantar 
och mössor är redo för nästa utom-
husaktivitet. Skåpet kan fås med höger- 
eller vänsterhängd dörr. Torkstänger i 
tre olika höjder. Kan fås med skohylla 
(tillval).    

Ett lite större torkskåp, TD6-8
Rymmer lite mer om behovet finns.

• 18 svängbara hängare i rostfritt stål
• Integrerad belysning
• Isolerade dörrar - lägre ljudnivå
• Stora dörrar med god öppningsvinkel för enklare hantering
• Robust och driftsäker konstruktion

TD6-8HP_Q 
u Display m blindskrift 
u Skonsam torkning  
 av ytterkläder med 
 reflexband mm 
u 20 flyttbara hängare 
u Automatisk  
 avstängning när 
 kläderna är torra
u Barnlås
u Integrerad belysning

Skoback (tillval) Vanthållare (tillval)

*Jämfört med motsvarande produkter utan LE-teknik.

Värmepumpsteknik ger flera fördelar:
u Energisnålt
u Högt luftflöde ger korta torktider, trots en lägre temperatur, 
 vilket är skonsamt för funktionskläder
u Extremt låg ljudnivå



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

Följ oss på
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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.

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

www.electroluxprofessional.com


