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Line 6000
Professionella tvätt- och  
torklösningar för flerbostadshus



Att ha få professionella maskiner i tvättstugan istället för flera små i varje lägenhet 
sänker er miljöpåverkan kraftigt. Det är färre maskiner som ska tillverkas, användas, 
servas, underhållas och till slut återvinnas. Vår låga förbrukning av energi-, vatten- och 
tvättmedel bidrar ytterligare till en minskad klimatpåverkan. Förutom att det är smart  
och hållbart så innebär det också att investeringen blir mycket lönsam. 

Vi hjälper er att nå 
målen i Agenda 2030

Electrolux Professional Excellence
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
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Att få mer för pengarna och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle ligger närmare 
till hands än vad man kan tro. Den hållbara förändringen ligger i att skapa framtidens 
tvättstudio, ett gemensamt rum med funktioner som tillför helt ny kundnytta. Gärna i 
entréplanet eller i en kompletteringsbyggnad.

Framtidens tvättstudio
- en hållbar vinnare

4 eller 140 maskiner?

I ett vanligt flerbostadshus finns ofta ca 35 
lägenheter. Med en tvättmaskin och en tumlare i  
varje lägenhet blir det 70 maskiner. Väljer man att 
istället sätta in professionella tvättprodukter i en 
gemensam tvättstuga, så räcker det med fyra(!)  
maskiner för att lösa tvättbehovet för samtliga 
lägenhetsinnehavare. De professionella maskinerna 
har vanligen en livslängd som är 2-3 gånger längre  
än för hushållsmaskinerna. Det innebär att de 
ersätter minst 140 hushållsmaskiner under sin 
beräknade livslängd.

Översätter vi det till materialåtgång, så skapar 
hushållsmaskinerna ett klimatavtryck motsvarande  
7 000 kg i metaller, elektronik, plaster mm i stället för 
ca 700 kg som de professionella maskinerna väger, 
och som lever betydligt längre. Det är inte hållbart.

I den gemensamma tvättstudion minimeras också 
risker för buller, vatten- och fuktskador samt otaliga 
service- och reparationsbesök.

Nya funktioner och mera nytta
Samhället förändras och det gör 
även behoven. Många funktioner är 
svåra att leverera i varje lägenhet, 
men kan erbjudas i en gemensam  
tvättstudio. Kanske gym, relax, 
co-workingspace, cykelverkstad, 
boxar för in- och utlämning av varor. 
Gemensamma ytor skapar möten 
som bygger relationer och trygghet.

Allt fler köper också elektrifierade 
bilar och vill kunna ladda dem där 
de bor, men energi och elnät utgör  
ofta en flaskhals. Ett första steg för  
att spara energi är att byta ut äldre 
tvättutrustning i tvättstugan till 
moderna lågenergiprodukter, det 
sparar ca 60 % energi och för varje 
tvättgrupp får man loss energi som 
motsvarar 1-2 laddstolpar.

Framtidens tvättstudio finns nu. Den är ekologisk, ekonomisk och en socialt hållbar lösning  
som hjälper er att nå målen i Agenda 2030. Att kontakta oss är ett första hållbart steg. 3

4 proffsmaskiner vs

140 hushållsmaskiner
7000 
kg

700 kg



En helt ny modellserie

Placera var som helst
Ingen kylvattenanslutning behövs*. 

Automatisk dosering 
Alltid rätt mängd tvättmedel, aldrig  
överdosering och aldrig något spill.  
Det blir omöjligt att inte spara pengar.

Programmerbart  
Anpassningsbara tvättprogram och 
ikoner förenklar för användarna.

Värmepumpsteknik  
Ger ca 60% lägre energiförbrukning**.

Viktceller
Maskinen startar inte vid överlast 
och kan programmeras för att  
undvika underlast.

Ergonomisk filterplacering
Gör filtret enkelt att nå och rengöra.

Line 6000

Värmeisolerande lucka  
Minskar uppvärmning i lokalen (tillval).
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* Gäller lågenergimodeller med värmepumpsteknik.  ** Jämfört med traditionell frånluftsteknik.
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Synkroniserade tvätt- och torkprodukter med hög kapacitet 
Vår höga kapacitet gör att du tvättar mer på kortare tid. Tvätt- och torktiderna är också synkroniserade.  
Därför klarar fyra maskiner hela veckotvätten på endast 3 h.



En helt ny modellserie

Uppkopplat 
Nu kommunicerar även torkskåpen 
med vårt bokningssystem

Touchdisplay  

Enkel hantering och 34 olika språk.

med många fördelar

Svensk tillverkning
Alla produkter på bilden, liksom mer  
än 90% av alla våra tvätt- och tork- 
produkter tillverkas i vår fabrik i 
småländska Ljungby.  

Viktmätning 
Viktmätning med extrem nog- 
grannhet ser till att exakt rätt mängd 
vatten och tvättmedel tillsätts. 

Värmepumpsteknik  
Kombinerat med korta torktider!

Desinfektionsprogram 
Nytt tvättprogram för desinfektion 
finns i alla Line 6000 tvättmaskiner. 

Powerbalance 
Torkningen börjar i tvättmaskinen och 
i 98 % av fallen ger Powerbalance de 
bästa förutsättningarna för maximal 
centrifugering oavsett last. Det ger 
kortare torktider och lägre kostnader.

Hygiensäkerhet i tvättstugan 
Alla tvättmaskiner i Line 6000-serien är utrustade med desinfektionsprogram som ger bevisad log 6-desinfektion* av 
textilier genom tvättprocessen och uppfyller kriterierna i alla lokalt godkända standarder. 
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*Log 6-reduktion motsvarar 99,9999% minskad viruseffektivitet. Effekten av reduktionen av SARS-CoV-2-virus på textilier som hanterats i Line 6000-utrustning har godkänts av RISE 
(Sveriges forskningsinstitut) på grundval av laboratoriedata från Electrolux Professional. 



Automatisk dosering
Det har aldrig varit  
enklare att dosera rätt

Enkel & trygg bokning

Electrolux Professional Control System 
ersätter gamla tiders bokningstavlor. 
Tvättider bokas enkelt och tryggt - via 
bokningstavlan, datorn eller mobilen**. 
Problemet med dubbelbokade eller 
överskridna tvättider försvinner och 
tryggheten ökar. Systemet kommunicerar 
nu med all utrustning i tvättstugan.***  

Bokningstavlan har nu touch-display och  
inloggning görs via taggar eller PIN-koder. 

Med Clarus Vibe, vårt nya interface för  
tvättmaskiner, blir automatisk dosering 
både enkelt och grönt. Med "Intelligent 
Dosing" doseras alltid rätt mängd tvätt-  
och sköljmedel utifrån textiliernas vikt. 
Det minskar onödigt användande och  
sparar på miljön. Med Jetsave blir 
underhållet mycket lägre än på 
traditionella pumpar, då rörliga delar  
och slangar saknas. Även manuell  
dosering har förenklats. Tvättmedels-
facket lutar nedåt och varje fack är 
färgkodat för ökad tydlighet*.

En modern bokningstavla

** Tillval        *** Numera även med torkskåp
6

* Tillval tillgängligt för våra grovtvättmaskiner

Se video:



Enkel & trygg bokning

Rikstäckande service

Förmånlig finansiering

Allt fler väljer att finansiera sin utrustning. 
Det är enkelt, smart och bekymmersfritt. 
Vi installerar och sköter service och 
underhåll - ni får total kostnadskontroll 
och ett enkelt handhavande. Vi erbjuder   
flera finansieringsalternativ via IKANO 
och tillsammans hittar vi ett som passar er.

Installation av produkterna ingår, liksom
fullserviceavtal som säkerställer en 
optimerad drift under hela perioden.

Ett rikstäckande nätverk  
av certifierade tekniker 

Med våra tvättlösningar följer också  
Essentia – ett helt paket av service-
relaterade produkter och tjänster. Här 
ingår tillgång till vårt rikstäckande 
nätverk av certifierade tekniker som 
snabbt är på plats för att hjälpa dig när 
det behövs.  
 
Det finns flera olika serviceavtal att välja 
bland. Kontakta oss så berättar vi mer  
om de olika alternativ som finns och 
hittar tillsammans den lösning som bäst 
motsvarar era behov och önskemål. 

Det är smart att hyra!
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Vårt nya tvättmedelsortiment har 
utvecklats för att erbjuda hög 
kvalitet, säkerhet och effektivitet 
samt en låg miljöpåverkan. Det 
är också testat för användning i 
professionella tvättmaskiner. 

Vårt engagemang för kvalitet  
och miljö garanteras av vår 
Svanen-certifiering.

Vårt eget tvättmedel

Enkelt och intuitivt 
användargränssnitt

CLARUSVIBE

En tydlig och stor skärm ger 
användaren full kontroll över 
processen utan att behöva  
söka eller scrolla.

Lättanvänt gränssnitt där du till och  
med kan ställa in en egen bild för  
valda program - eller skapa och lagra 
kundanpassade program i menyerna. 

7" Touchdisplay i fullfärg 
med full HD-upplösning

Intuitivt & 
anpassningsbart

Den nya ClarusVibe-kontrollen garanterar en intuitiv upplevelse och innebär ett smart 
och enkelt sätt att hantera tvättprocessen. Självförklarande menyer sparar tid och ökar 
produktiviteten genom att göra det enkelt att göra rätt på första försöket. Välj mellan 34 
olika språk och välj enkelt vilka tvättprogram som ska visas för användarna.

Kompatibel med alla språk, även 
alfabet från höger till vänster, 
som arabiska. För internationell 
användning i tvättstugan.

Internationell meny med 
34 valbara språk 

English UKDeutschةيبرعلا

SvenskaItalianoFrançais

繁體中文1

Español

QUICK LANGUAGE

Blue terry towels

Light coloured 
shirts

Nursing/Care
clothes

Denim/JeansChef coats

WoolFire brigade 
uniform

Delicate

PROGRAMS
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Torktumlarna på bilderna på detta uppslag är extrautrustade med isolerglas.

Spontantvätt för de 
akuta tvättbehoven
Med en så kallad spontantvättlösning, det 
vill säga en tvättpelare som består av en 
tvättmaskin och en torktumlare som inte kan 
förbokas, löser man problemet med att hitta 
en akut tvättid när behovet uppstår.  

Poängen med en spontantvätt är att den 
just inte kan förbokas. Istället blir den 
en räddare i nöden om man t ex fått in 
maginfluensa i familjen. Vår lösning med en 
WH6-6 och en TD6-7 tar liten plats, erbjuder  
låga driftskostnader och hög kapacitet.

Torka 60 kg per dag 
på mindre än 0,4 m2!

De kan staplas för att spara utrymme. 
Här har kontrollpanelen på torktumlaren 
flyttats till nederkanten så att den är 
enkel och bekväm att nå.

Stapelbart
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Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna att hitta lösningar som passar just er. 

www.electroluxprofessional.com  
Klicka på Kontakt > (Professionella tvättlösningar)  
Distriktschefer - flerbostadshus eller scanna QR-koden till höger

www.electroluxprofessional.com  
Klicka på Kontakt > (Professionella tvättlösningar) Hitta din  
närmaste återförsäljare här eller scanna QR-koden till höger

Kontakta din närmaste distriktschef

Kontakta din närmaste återförsäljare

Line 6000 är först i branschen med att ergonomicertifieras. Alla produkter i 
Line 6000-serien har tilldelats fyra stjärnor, vilket innebär att de bland annat:  

Överensstämmer med ergonomiska principer och är designade med 
användaren i åtanke 
Har reducerad skaderisk
Gör tvätthanteringen enkel och stressfri

Upplev fyra stjärnor

Certifierad ergonomi

5 års
garanti

på all tvätt-  
och tork- 
utrustning



u	Låga driftskostnader 
 Tack vare viktmätning och lågenergiteknik kan  
 vi erbjuda marknadens lägsta driftskostnader  
 för en komplett tvättstuga. 

u	EN leverantör 
 Vi hjälper er med allt som har med er tvättstuga 
 att göra. Det innebär att ni har en enda 
 leverantör att kontakta, oavsett fråga. 

u	Ergonomiska produkter 
 Alla modeller i Line 6000-serien är certifierade 
 enligt internationella standarder för ergonomi
 och användarcentrerad design. 

u	Desinfektion 
 Alla Line 6000-tvättmaskiner har hygienprogram  
 för desinfektion enligt internationella standarder*. 
 Hygienprogram finns även för torktumlare och  
 torkskåp. Det ger extra trygghet för användaren.

u	Enkel användning 
 Våra tvättprodukter är intuitiva och enkla att 
 förstå och använda. Välj bland 34 språk.

 u	Hög kapacitet 
 Hög kapacitet, synkroniserade programtider 
 och hög flexibilitet gör att färre maskiner  
 behövs. Det sänker inköpskostnaden.

u	Generösa garantier 
 Vi lämnar 5 års garanti på alla produkter och 
  möjlighet att teckna fullserviceavtal på upp till 10 år.

u	Brett tillbehörssortiment 
 Vi har ett stort sortiment av tillbehör som gör livet 
 i tvättstugan enklare och mer effektivt. 

Välkommen till en leverantör som kan tvättstugan. Vi har tillhandahållit professionella 
lösningar för den gemensamma tvättstugan i långt över 100 år. I Line 6000 - vår senaste 
modellserie kombineras vår erfarenhet med de senaste tekniska lösningarna, en gedigen 
konstruktion, användarvänlighet och certifierat god ergonomi. 

Vi erbjuder...
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Electrolux Professional
- ett tryggt val

	
	
u	Automatisk dosering 
 Med automatisk dosering används alltid exakt rätt 
 mängd tvättmedel. Överdosering kan därför  
 undvikas, vilket är bra för miljön, kläderna och  
 kostnaderna. Det innebär också att maskinerna 
 - och tvättstugan - håller sig fräscha längre. 

u	Förmånlig finansiering 
 Betala allt på en gång, eller lite i taget. Vi 
 skräddarsyr en lösning som passar era önskemål.

u	Modernt bokningssystem 
 Vårt senaste bokningssystem gör det enklare än 
 någonsin att boka tider i tvättstugan, men ökar  
 också tryggheten, trivseln och säkerheten

u	Förstklassig service - Essentia 
 Vi erbjuder ett rikstäckande nätverk av certifierade 
 tekniker, ett stort reservdelslager och möjlighet till  
 ökad trygghet via service- eller fullserviceavtal på 
 upp till 10 år. 

u	Miljövänligt tvättmedel 
 Vårt tvättmedel är utformat och testat för användning 
. i professionella maskiner, ger utmärkta tvättresultat 
 och är Svanenmärkt.

u	Kostnadsfri inventering 
 Vi erbjuder en kostnadsfri energiinventering, där vi 
  går egenom er utrustning. Därefter får ni en kalkyl 
 som visar er besparingspotential vid byte till  
 moderna lågenergiprodukter. 
  
u	Svensk tillverkning 
 Merparten av alla våra produkter tillverkas i  
 Sverige**. Det innebär låga utsläpp, korta 
 transportvägar och hög tillverkningskvalitet.

* Läs mer om detta på sidan 5.     ** Mer än 90% av alla våra professionella tvättprodukter tillverkas i Sverige. 



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


