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Vi har lösningarna till Framtidens Textilvårdsrum

Totallösning för  
lägsta livscykelkostnad

Lättare och enklare   
för alla användare

Högsta kvalitet och  
genomtänkta lösningar

Du blir en vinnare  
med ansvar för miljön

Anpassad textilvård  
för din verksamhet



Ledande utveckling
I vår position som världsledande företag är det 
nödvändigt och självklart att driva utvecklingen 
framåt. Trots de allt högre kraven på miljöanpas-
sad drift och lägre livscykelkostnad ställer ingen  
så höga krav på oss som vi själva.  

Vi ger dig en totallösning
Vi hjälper dig hela vägen. Med rätt totallösning  
minskar dina kostnader för energi, vatten och  
underhåll. En framtid med en god och effektiv 
textilvård.

Electrolux Professionals lösningar är  
designade för lägsta energi- och vatten- 
förbrukning, med bästa prestanda och  
minsta möjliga miljöpåverkan.

Över 110 års erfarenhet. 
Electrolux är ledande inom utveckling av 
kundanpassade textilvårdslösningar för 
professionell verksamhet.

Våra service- och samarbetspartners, Excellence,  
är certifierade av oss på Electrolux för installation, 
underhåll och reparation. Vi är rikstäckande  
och finns på 50 platser i Sverige.

Först på marknaden. Vi introducerade automatisk  
tvättvägning i tvättmaskinen redan 1993 för att  
minimera vatten- och energiförbrukning,  
Automatic Saving System. 

Våra partners
Våra Excellence-partners ger dig närhet till alla 
våra produkter och tjänster, från nyprojektering till 
service och underhåll. 

Heltäckande installations- och servicenätverk
Vi har marknadens största servicenätverk med 
auktoriserade partners för installation, reservdelar 
och underhåll. Det ger trygg och bekymmers fri 
service. Vi har cirka 200 certifierade  tekniker i  
Sverige. Alla erbjuder kundservice på hög nivå  
och snabb teknisk assistans.

Den ena tvätten är inte den andra lik. Våra produkter anpassar sig till  
just dina behov för bästa tvättresultatet. Textilvård med minsta möjliga  
miljöpåverkan till den lägsta möjliga livscykelkostnaden.  
Vi kallar det Framtidens Textilvårdsrum.

Vi är din guide 
till en trygg och  
enkel textilvård 
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Du blir en vinnare  
med ansvar för miljön
Våra lösningar, med lägsta förbrukningen av energi, vatten och tvättmedel  
innebär samtidigt den lägsta kostnaden. Stark konstruktion med noga utvalda  
komponenter bidrar till hög tillförlitlighet och minimerat underhåll.  
Bra för både dig och miljön.

 Du sparar både vatten och energi med hjälp av automatisk  
 vägning av tvätten som anpassar vattenmängden.

 Vårt system för rätt dosering av tvättmedel ger upp till  
 50 % lägre tvättmedelsförbrukning och minskar miljöbelastningen. 

 Balanserad centrifugering ger torrare tvätt direkt från maskinen. 
 Mindre vibrationer ger tvättmaskinen längre livslängd.

Minskad miljöpåverkan med Framtidens Textilvårdsrum4



Vattenbesparing
vid halv last

Lägre kostnader  
för vatten och energi

Automatic Saving System

  Väger automatiskt tvätten och tillsätter rätt mängd vatten
   Upp till 50 % mindre vatten vid halv last
   Sparar energi eftersom en mindre mängd vatten värms upp

Lägre kostnader  
för tvättmedelsförbrukning

Efficient Dosing System

   Upp till 50 % lägre tvättmedelsförbrukning
  Tvättresultat av högsta kvalitet
  Rätt mängd tvättmedel innebär minskad miljöpåverkan

Lägre kostnader  
för torkning och underhåll

Power Balance

   Effektivt system för avkänning och direkt justering av obalans
   Extra effektiv centrifugering ger låg restfuktighet och 

därmed lägre kostnader för torkning 
   Tystare drift och längre livslängd tack vare mindre vibrationer

utan AS med AS
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Lättare och enklare   
för alla användare
Det är lätt att förstå och enkelt att använda våra produkter.  
Tydlighet och ergonomisk utformning är självklara riktlinjer för vår design.  
Pedagogiken ska kännas intuitiv och göra det lätt att anpassa textilvården  
till dina behov. 

 Tydliga displayer och logisk, interaktiv design underlättar programval  
 för användarna. Programmen är flexibla och anpassningsbara för  
 olika behov.

 Hjälpmedel för synnedsatta med punktskrift på tryckknappar.  
 Möjlighet till vägledning genom hela tvätt- och torkprocessen  
 via tal med Voice Guide.

 Lättåtkomlig fastighetsinformation för förvaltare och boende är  
 samlad i en intelligent kommunikationscentral. Ökad kontroll  
 av drift, bokning, passering – via dator, mobil eller  
 digital informationstavla. 

 

Enklare att använda Framtidens Textilvårdsrum6



Lättare och enklare   
för alla användare

Lätt att förstå med  
användarvänligt gränssnitt

Compass Pro®

   Flexibilitet med ett stort antal programval 
   Möjlighet att skräddarsy egna program 
  Flera språkval i display

Enkel kommunikation  
i fastigheten i en  
intelligent enhet
Electrolux Vision

  Boknings- och  passersystem
  Trapphusregister, felanmälan, debitering
  Fastighets- och energiinformation

Tydlig vägledning  
via tal  

Voice Guide

   Förenklar vardagen för personer med nedsatt syn  
eller lässvårigheter 

  Vägledning på flera språk 
  Utvecklad i samarbete med Synskadades Riksförbund
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Högsta kvalitet  
och genomtänkta  
lösningar lönar sig 
För oss är framtiden alltid nu. Varje dag, varje timme och varje minut  
arbetar vi med forskning och utveckling av våra produkter med ett  
övergripande miljöfokus. I dag ställs allt högre krav på miljöanpassad  
drift och lägre livscykelkostnad, men ingen ställer så höga krav  
på oss som vi själva.

 Vårt utvecklingsteam med 60 ingenjörer testar  
 och förbättrar dagligen våra produkter och lösningar.

 I över 110 år har vi med småländsk finurlighet och genuint  
 engagemang utvecklat och producerat produkter i världsklass.

 Vid vår fabrik i Ljungby tillverkar vi tvättmaskiner och torktumlare  
 till hela världen. Här ligger även vårt huvudlager av reservdelar.

Världsledande på professionell tvättutrustning 8



Högsta kvalitet  
och genomtänkta  
lösningar lönar sig 
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Totallösning för  
lägsta livscykelkostnad 
Välj långsiktigt god ekonomi. Med en totallösning följer ett samarbete 
som ger dig trygghet och kontroll. Vi lyssnar och hjälper till att hitta  
en anpassad lösning till din verksamhet. 

Du har stöd genom hela processen, från nyprojektering till service  
och underhåll.

Vårt samarbete ger dig bästa totallösningen

Torktumlare

Manglar

Torkskåp

Torkutrustning

Tillbehör

Tvättmaskiner

Efficient Dosing System

Automatic Saving System

Hygiene Watchdog

Electrolux Vision

Compass Pro®

Power Balance

Service  
och underhåll

Reservdelar

Projektering

Finansiering

Installation

Utbildning

Rådgivning

Totallösningen för  
Framtidens Textilvårdsrum
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Följer upp
  Lyssnar och utvärderar

  Utvecklar, anpassar  
 och förnyar

Lyssnar
  Kartlägger ditt behov och  

 inventerar möjligheterna

Rådger
  Produkter och prestanda

  Finansierings- och  
 serviceavtal

  LCC- och utbyteskalkyl

Installerar
  Certifierade tekniker  

 över hela landet

  Rätt installerat från början

  Utbildning

Säkrar drift
  Löpande service  

 enligt serviceavtal

  Garantier

  Mjukvaruuppgraderingar

  Reservdelar

Vi hjälper dig hela vägen

Projekterar
  Funktioner och ergonomi

  Layouter

  Prestanda

  Miljöpåverkan

Vi tar fram överskådliga och tydliga layoutförslag till  
ditt nya textilvårdsrum, planerade med rätt arbetsytor  
och den tvättutrustning ni behöver.
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Framtidens Textilvårdsrum för alla verksamheter

Anpassad textilvård  
för din verksamhet
Bostäder, vård och omsorg, städ, tvätteri eller hotell är områden med olika krav 
för optimal textilvård. Gemensamt för dem alla är behovet av effektiva processer 
och full pålitlighet. Det får du med oss. Våra anpassningar ger dig smarta  
lösningar och den prestanda du behöver. 

 Vi lyssnar på våra kunder och vet vad som är viktigt för användarna.  
 Och vi har lösningarna!

 Vi har stor erfarenhet från en mängd områden med varierande  
 förutsättningar. Bland våra utarbetade koncept finns en lösning  
 som passar just din verksamhet. 

 Med totalansvar för våra produkter under hela livscykeln bygger  
 vi en långsiktig trygghet för våra kunder.
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Tvätt i flerbostadshus
Framtidens Textilvårdsrum i flerbostadshus ger optimalt tvätt resultat,  
korta tvättider, låga livscykelkostnader och full pålitlighet.

   Upp till 50 % lägre driftskostnader med våra lösningar Automatic Saving System  
  och Efficient Dosing System

   Snabba och effektiva tvättprocesser 

   Robust och innovativ konstruktion med värmepumpsteknologi ger lägsta livscykelkostnad (LCC)

Tvätt inom vård och omsorg
Det får inte finnas någon risk för kontaminering! Infektioner kan innebära livsfara.  
Med våra tvättlösningar får du full kontroll på hygienen och kan känna dig tryggare. 

   Maximal hygienkontroll med Hygiene Watch Dog

   Maskindesign med effektivt och ergonomiskt arbetsflöde 

   Hög produktivitet och problemfri drift tack vare användarvänliga funktioner  
  och kraftig konstruktion

Tvätt i städsektorn
Tid och resultat är avgörande faktorer när det gäller tvätt av städ artiklar som moppar  
och mikrodukar samt arbetskläder. Vi höjer verkningsgraden och städkvaliteten genom  
en snabb och effektiv process.

   Tvätt- och torkresultat av högsta klass med Compass Pro®

   Hög hygienstandard

   Optimerad centrifugering för städklara moppar och snabbare torkning

Tvätt i egen regi
Smidighet, en snabb process och låga livscykelkostnader är viktigt vid tvätt i egen regi. 
Våra effektiva tvättlösningar ger lägsta kostnad och bästa kontroll.

   Spara upp till 50 % på din totala tvättkostnad genom att tvätta i egen regi

   Skonsam tvätt- och torkprocess för längre livslängd på textilierna

   Anpassade maskiner och program där vi löser kunders olika behov

Kommersiell tvätt
Högre prestanda, högre produktivitet, lägre driftskostnader och   
smarta lösningar i tvättprocessen. 

   Minimerar förbrukningen av vatten, energi och tvättmedel

   Snabbare och mer ekonomiska torkprocesser

   Smart övervakning via Certus ManagementTM Information System
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Designed by experts. Inspired by you. 

”Vi genomförde ett omfattande projekteringsarbete,  
i nära samråd med Electrolux Professional.  
Det var verkligen värt besväret. Utrustningen  
har gett oss en perfekt lösning, med hänsyn till  
allt, från materialhantering till vatten- och  
energi besparing. Med automatdosering får vi rent 
och snyggt, utan tvättmedelsrester som smutsar  
ner och kan vara till besvär för allergiker.  
En viktig förbättring är också hur elektronisk  
bokning och information till medlemmarna  
förbättrats med Electrolux Vision.”
Maria Lindskog 
Vicevärd HSB Brf. Trädlyckan, Varberg

”Skillnaden är som natt och dag, det går inte att 
jämföra. Problemen med flera små maskiner ute  
på avdelningarna och lukten av smutstvätt är borta. 
De äldre har fått högre kvalitet i sitt boende när 
tvätten kommer tillbaka ren och fräsch, som på  
ett hotell. Tvättmaskinerna, av barriärtyp, har 
 utrymme för stora och skrymmande  tvättmängder. 
Allt blir skinande rent, tack vare de inbyggda 
hygienprogrammen. Med åtskild in- och utlastning 
eliminerar vi också risken för smittspridning  
och epidemier.”
Malin Flodin 
Chef i tvätteriet på äldreboendet i Sorsele

Framtidens Textilvårdsrum hos våra kunder

I Varberg har en HSB-förening skapat helt nya textilvårdsrum.  
En enkät bland de 322 medlemmarna utgjorde grunden till de krav 
man ställde. Svensk kvalitet in i minsta detalj samt nya, snabba  
och energibesparande torktumlare var tungt vägande skäl när  
man vände sig till Electrolux Professional.  

I Sorsele kommun har man investerat i ett helt nytt tvätteri vid  
äldreboendet, ett stort steg för en liten kommun. Avtalet med  
Electrolux Professional ger full kontroll över kostnadsbilden under 
åtta år. Från kommunens sida kalkylerar man med att ha räknat  
hem investeringen långt innan dess.
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Med våra produkter, tillbehör och vår expertis har vi allt som krävs för  
att ge dig nyckeln till Framtidens Textilvårdsrum i din verksamhet. 

Våra konstruktörer och produktspecialister ligger alltid steget före.  
Detta ger dig möjlighet att skapa den bästa totallösningen för dina behov. 

Nyckeln till  
Framtidens  
Textilvårdsrum

 15



Låga underhållskostnader  
 Robusta lager med tre tätningar 
 Designad för enkelt underhåll

Extra lång livslängd  
med Super BalanceTM  och Power Balance
 Minimala underhållskostnader 
 Tystare drift

Spara upp till 50 % av dina  
tvättmedelskostnader
Automatic Saving System och Efficient Dosing 
System räknar automatiskt ut rätt mängd 
tvättmedel
   Upp till 50 % lägre driftskostnader
   Ingen överdosering av tvättmedel

Hjälpmedel för ökad tillgänglighet
för personer med nedsatt syn eller lässvårigheter
  Voice Guide vägleder dig via tal
  Punktskrift på manöverknappar

Flexibel och användarvänlig
med Compass Pro®

  Språkval
  Optimerad programflexibilitet
  Finns för tvättmaskiner och torktumlare

Tvättmaskiner

Hög tillförlitlighet och säkerhet
tack vare robust och stark konstruktion 
  Lucka och låsmekanism i robust metall 
  Luckan är låst under hela tvättcykeln

Spara pengar genom 
lägre vatten- och energiförbrukning
med Automatic Saving System
 Fastställer tvättgodsets vikt och tillsätter  

rätt mängd vatten
 Vattenbesparing på upp till 50 % vid halv last
 Sparar energi eftersom en mindre mängd  

vatten värms upp

Spara vatten
vid halv last

utan AS med AS

Snabb tvättcykel 
med Drum Speed Soak
  Korta tvättprogram
  Snabb blötläggning
  Effektiv centrifugering

”Vi utvecklade det automatiska tvättvägnings- 
systemet, Automatic Saving System, redan 1993.  
I kombination med vårt doseringssystem kan  
du sänka dina kostnader avsevärt.” 

Silvana Johansson, produktchef tvättmaskiner
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Torktumlare

Enkel in- och urlastning
med ergonomisk, helt öppningsbar lucka

Extra lång livslängd
med stödrullar
  Stabilare trumma
  Lager med lång livslängd

Hög tillförlitlighet och  
extra lång livslängd
tack vare robust mekanisk konstruktion  
med komponenter av hög kvalitet
  Minimalt underhållsbehov

Spara tid och energi vid torkning
med reverserande trumma
  Förhindrar att större artiklar trasslar in sig
  Ger slätare tvätt

Enkelt underhåll  
  Design som underlättar underhåll
  Luddfilter som är smidigt att rengöra

”Den optimerade torkprocessen med restfuktighets-
kontroll förkortar torktiden och sparar energi.  
Vår värmepumpsteknologi sänker din  
totala kostnad ytterligare.” 

Christine Gustavsson, konstruktör/elingenjör Rätt torktid, ingen onödig  
energiförbrukning 
med Residual Moisture Control
 Mäter fukthalt under hela processen
 Ger kortare torktid som sparar energi

Flexibel och användarvänlig
med Compass Pro®

  Språkval
  Optimerad programflexibilitet med  

restfuktighetsalternativ och val av tid

Voice Guide vägleder dig via tal
genom hela tvätt- och torkprocessen.
  Förenklar för personer med nedsatt syn  
 eller lässvårigheter
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Torkskåp och torkrum

Optimera utrymmesanvändningen
Våra torkskåp finns i flera storlekar 
  Vi erbjuder torkskåp från 60-180 cm bredd
 Kapacitet från 2-10 kilo per timme
 Extremt korta torktider samtidigt som  

 energiförbrukningen hålls minimal

Addera fler funktioner
  Specialdesignad lösning för torkning av  
 handskar, mössor, skor och kängor
  Galghängning i skåp möjliggörs genom  
 smart design
  Integrerad plantorkningsyta för  
 känsliga plagg

Torkskåp med snabb frånluftteknik 
  Undertrycksprincipen kortar ned torktider  
 och förbrukning
  Torkprogram med automatiskt stopp
  Ansluts till ventilation

Torkrumslösningar i alla dess former  
 Värmefläktslösningar och värmepumpslösningar
 Luftväxlingsdon för styrning av rumsluft
 Takfläktar, torklinor och hängare etc.

Samtliga skåp har stabil design 
som tål att användas
  Inga lösa delar som kan försvinna
  Rostfria hängare
  Enkel manöverpanel med punktskrift  
 för synskadade

Torkskåp för specifika segment
  Unika skåp för att återskapa plaggets funktion
  Snabb men skonsam torkning
  Ergonomisk design

Torkskåp med snabb LE-teknik
   Värmepumpsteknik för minimerad  

förbrukning
  Torkprogram med automatiskt stopp
  Kräver ej ventilationsanslutning

”Lägsta restfuktighet från våra tvättmaskiner  
leder tillsammans med vår effektiva torkutrustning 
till oslagbar totalekonomi.” 

Bo-Lennart Jonasson,  
Regional Category Manager Nordic Countries 
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Electrolux Vision

Boka direkt via din dator
  Se fastighetsinformation även  
 på webben/mobil
  Maskinstatus, visar när din maskin är klar
  Saldoinformation vid debitering,  
 även laddning av konto

Påminnelse vid bokning  
eller när maskin är klar
  Boka via en app
  Påminnelse om bokning/maskin klar,  
 direkt i din mobil

Tryggt i hela fastigheten
  Passagesystem, kortläsare med  
 eller utan kod
  Porttelefon med trapphusregister
  Larmstyrning
  All administration på ett och samma ställe

Enkelhet vid bokning
  Enkel bokning av t.ex. tvättstuga,  
 bastu och gästlägenhet 
  Stor och tydlig färgdisplay
  Lättöverskådlig bokningskalender

Kommunikation med  
tvättutrustningen
  Endast den som har bokat kan starta maskinen
  Programtidskontroll. Det går endast  
 att starta maskinen om tillräcklig tid  
 på tvättpasset finns kvar

Bokning utomhus 
  Mindre bokningsenhet för den  
 mindre fastigheten
  Kan placeras både utomhus  
 och inomhus

”Ett pålitligt och flexibelt system som gör  
att tvättstugebokning och systemadministration  
blir både enkelt och tryggt.” 

Patrik Gunnarsson, produktspecialist  
bokning- och betalsystem

Personlig sida med din  
information
  Personlig information
  Få kontroll på din energianvändning
  Gör felanmälan direkt
  Rättvist med debiteringsfunktion

Användarvänligheten och  
tillgänglighet i fokus
  Kommunikationscentral med användarvänligt 
 gränssnitt och flexibelt system med  
 många möjligheter
  Ger både administratören och användaren  
 många fördelar
  Trapphusregister och allmän fastighets- 
 information
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Lägsta kostnad
med Compass Pro®

  Flexibel och anpassningsbar
  Upp till 55 program varav 15 kan skräddarsys
  Finns för tvättmaskiner och torktumlare

Garanterad hygien 
med Hygiene Watchdog
  Garanterar att tvättprocessen är  
 hygieniskt säkerställd innan maskinen  
 kan tömmas från den rena sidan

Fullständig säkerhet och ergonomi
med automatisk positionering av innertrumman  
och användarvänligt låssystem för den inre luckan  
för barriärtvättmaskiner 
  Snabbare, enklare och säkrare in- och urlastning
  Högre säkerhet garanteras
  Mindre utbildning krävs

Längsta livslängd
med anpassade komponenter för 
mindre påfrestning på maskinen
  Lägre underhållskostnader 
 Mindre ljud från vibrationer

Barriärtvättmaskiner

Kontroll på totalkostnaderna 
med Certus ManagementTM 
informationssystem
 Kostnadsbesparing och lönsamhet 
 Ger dig möjlighet till processoptimering
 Enkel processkontroll

Högsta möjliga hygiennivå
tack vare fullständig separation av smutsig 
och ren tvätt med barriärtvättlösning
 Hygienlösningar för sjukhus, äldreboende  

 och räddningstjänst 

”Vi ser skillnaden. Och våra patienter  
märker den. Ingen annan leverantör förstår  
processerna i branschen bättre eller  
erbjuder bättre lösningar.”

Frank Chevallier, tvättoperatör,  
Bourges, Frankrike

Verksamhetsanpassad lösning 
för kontaminerade skyddskläder
  Specialanpassade program för att  
 skyddskläder skall behålla sin funktion
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Manglar

Användarvänlig pekskärm
för enklaste hantering, snabb åtkomst  
av statistik och anpassningar
  Enkelhet som minimerar utbildnings- 
 kraven och optimerar produktionen
  Vägleder steg för steg och visar  
 all information för mangelns justering

Automatisk inmatning  
och vikning 
ger en optimal ergonomi och  
ett snabbt flöde
  Mäter godset för perfekt vikning

Inmatning, vikning och stapling  
i ett moment 
ger högsta produktivitet och besparing 
  En operatör kan utföra upp till  
 fyra personers arbetsuppgifter

Enkel att ställa in
  Ställ in temperatur och hastighet
  Enklaste hantering för den mindre  
 verksamheten

Bra prestanda och  
enkel hantering 
  Bra LED-belysning och god översikt
  Manövergrind för drivning framåt  
 och frisläppning av valsar

Robust och lättskött 
tack vare robust mekanisk konstruktion  
med komponenter av hög kvalitet   
 Ergonomisk och säker hantering 

  Tre valsar i aluminium

”Nu får de äldre tillbaka tvätten ren och fräsch, 
precis som på ett hotell. Allt är effektivt och  
lättarbetat, nu klarar en person själv att mangla.”

Malin Flodin, tvätteriet på Sorsele kommun

DubixiumTM

Patenterat värmeflöde i DubixiumTM-cylindern   
 Ger jämn värmefördelning och högsta  

 kapacitet

Fuktkontroll med DIAMMS
manglar tvätten med rätt hastighet  
  Din mangel är aldrig för långsam eller  
 för snabb, utan ger dig alltid perfekt  
 resultat och optimal produktivitet

Kallmangel KM580

Varmmanglar
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Vi finns alltid till hands
  Med vår egen serviceorganisation  
 tillsammans med 45 st. utvalda  
 Auktoriserade Partners optimerar du  
 både maskinernas kapacitet såväl  
 som deras livslängd

Reservdelar  
Vi är världens största tillverkare  
av professionell tvättutrustning 
  Vårt centrallager med 12000 reservdelar  
 ligger i Ljungby
  Varje auktoriserad servicestation har  
 ett standardlager på respektive ort

”Oavsett vilken servicenivå ni väljer  
får ni trygghet, enkelhet, prestanda  
och miljöoptimering.”

Stefan Linnér, eftermarknadschef

Bästa ägarekonomin

Trygghet med 5 års garanti på  
alla våra textilvårdsprodukter
En trygghet som innebär:
 Kostnadsfria reparationer och  

 originalreservdelar
 Servicearbete av Electrolux-certifierade  

 servicetekniker

Finansiering och underhåll
Tre nivåer för en bekymmersfri textilvård
  Funktionsavtal – för maximal trygghet
  Fullserviceavtal – för ökad trygghet 
  Underhållsavtal – minimerad risk 
 för driftstopp

Unik teknisk design  
av trumlagring med 10 års garanti
gäller tvättmaskinerna W555H, W565H/LE  
och W575H/LE 
 Lagerhuskomponenter, material och  

 arbetskostnad

U
nd

erhållsavtal

Fullserviceavtal

Funktionsavtal
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Sortimentsguiden på de följande sidorna ger en överblick över vårt breda sortiment 
av utrustning för alternativa totallösningar till Framtidens Textilvårdsrum.

Kontakta oss, vi hjälper dig hela vägen. 

Skapa ditt  
textilvårdsrum
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Tvättmaskiner

W555H W575H W575HLE W5105H

 

W5130H

 

W5180H

 

W5240H

 

W5300H

Trumvolym, l 53 75 75 105 130 180 240 300

Kapacitet torr vikt, kg 6 8 8 11 14 20 27 33

G-kraft 530 450 450 450 450 450 450 400

Bredd, mm 595 720 720 830 910 970 1020 1020

Djup, mm 681 721 721 757 821 947 990 1134

Höjd, mm 832 1132 1132 1212 1340 1426 1462 1462

El / Ånga / Ouppvärmd x / – / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro®

Restfuktighet 1/2 last, % 48 49 49 49 49 49 49 49

Restfuktighet full last, % 46 48 48 48 48 48 48 48

Voice Guide – för flerbostadshus

Viktmätning

Mopp/Hygien /Camping/Restaurang x / x / x / x x / x / – / x x / x / – / x x / x / – / – x / x / – / – x / x / – / – x / x / – / – x / x / – / –

W575S W585S W5105S W5130S W5180S W5250S W5330S

Trumvolym, l 75 85 105 130 180 250 330

Kapacitet torr vikt, kg 8 9 11 14 20 28 35

G-kraft 200  200  200 200 200 100 200

Bredd, mm 660 660 720 720 750 830 910

Djup, mm 690 730 697 790 880 955 1040

Höjd, mm 1131 1115 1217 1200 1333 1410 1445

El / Ånga / Ouppvärmd x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro®

Restfuktighet 1/2 last, % 66 78 66 66 66 78 66

Restfuktighet full last, % 58 69 58 58 58 69 58

Voice Guide – för flerbostadshus

Viktmätning

Mopp/Hygien /Camping/Restaurang x / – / – / – – / – / – / – x / x / – / – x / x / – / – x / x / – / – x / x / – / – x / x / – / –

Restfuktighet
Effektiv centrifugering ger torrare tvätt direkt från tvättmaskinen. 
  Snabbare torktid 
  Minskar energiåtgång vid torkning

Viktmätning
Vi har vägt tvätten direkt i maskinen sedan 1993. 
  Lägsta och optimerad vattenförbrukning 
 med bästa tvättresultat

Tvättmaskiner 
H High Spin

Tvättmaskiner
S  Super Spin
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W4400H W4600H W4850H W41100H

Trumvolym, l 400 600 850 1100

Kapacitet torr vikt, kg 40 60 85 110

G-kraft 350 350 350 300

Bredd, mm 1325 1390 1640 1640

Djup, mm 1450 1585 1635 1850

Höjd, mm 1975 1975 2190 2190

El  / Ånga / Ouppvärmd x / x / x x / x / x – / x / x – / x / x

Clarus Control®

WD5130 WD5240

Trumvolym, l 130 240

Kapacitet torr vikt, kg 8 15

G-kraft 350 350

El /El

Bredd, mm 910 1020

Djup, mm 1110 1350

Höjd, mm 1330 1450

El / Gas / Ouppvärmd x / x / x x / x / x

Compass Pro®

Tvättmaskiner 
H High Spin

Wash&Dry

WB5130H WB5180H
WSB5180H
WS5180H

WSB5250H
WS5250H

WSB5350H
WS5350H

WSB4500H
WS4500H

WSB4650H
WS4650H

WPB4700H
WP4700H

WPB4900H
WP4900H

WPB41100H
WP41100H

Trumvolym, l 130 180 180 250 350 500 650 700 900 1100

Kapacitet torr vikt, kg 13 18 18 25 35 50 65 70 90 110

G-kraft 300 300 350 350 350 350 350 300 300 300

Bredd, mm 910 970 895 1050 1270 1567 2000 1496 1726 1956

Djup, mm 875 975 1040 1050 1060 1055 1055 1483 1483 1483

Höjd, mm 1325 1410 1620 1620 1620 1610 1610 2040 2040 2040

El / Ånga / Gas / Termisk olja x / x / – / – x / x / – / – x / x /x / – x / x / x / - x / x / x / - x / x / x / x x / x / x / x x / x / – / x x / x / – / x x / x / – / x

Compass Pro® – – – – –

Clarus Control®  – – – – – –

Clarus TS® –    – – – – – –

Barriärtvättmaskiner

Voice Guide
Vägledning genom hela tvätt- och torkprocessen via tal. 
  Förenklar vardagen för personer med nedsatt syn  
 eller med lässvårigheter

Trygghet med 5 års garanti på alla  
våra textilvårdsprodukter.

Flexibilitet
Välj tvättmaskin efter din verksamhet!  
Det finns anpassade maskiner för olika verksamheter  
t.ex. mopp, hygien, camping och restaurang.

 Standard     Tillval

x Tillgänglig – Inte tillgänglig

10
års

GARANTI
LAGERPAKET

5års

GARANTI

Unik teknisk design av trumlagring med  
10 års garanti gäller tvättmaskinerna 
W555H, W565H/LE och W575H/LE.
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Torkutrustning

 

T5130

 

T5190

 

T5190LE

 

T5250

 

T5290

 

T5300S

 

T5350

 

T5420S

 

T5550

 

T5675

Trumvolym, l 130 190 190 250 290 300 350 420 550 675

Kapacitet torr vikt, kg 6 8 8,6 13,9 16,1 2 x 16,7 19,4 2 x 20,4 30,5 37,5

Bredd, mm 597 721 722 790 713 790 790 868 961 961

Djup, mm 725 759 777 958 1210 1115 1177 1323 1365 1560

Höjd, mm 839 1114 1685 1770 1688 1940 1770 2144 1869 1857

El / Gas / Ånga x / – / – x / x / – x / – / – x / x / x x / x / x x / x / – x / x / x – / x / – x / x / x x / x / x

Energiåtgång kWh / l förångat  
vatten* (El / Gas / Ånga)

0,94 / – 
/ –

0,92 / – 
 / –

0,38 / – 
/ –

0,95 / 1,09 
 / 2,23

0.96 / 1,06 
 / 1,37

0,96 / 1,03  
/ –

0,99 / 1,03  
/ 1,48

– / 1,17  
/ –

0,98 / 1,06 
/ 1,22

0,98 / 1,07  
/ 1,26

Compass Pro®

Residual Moisture Control –

Reversing Drum Action

Torktumlare

T4900
T4900CR

T41200
T41200CR

Trumvolym, l 900 1200

Kapacitet torr vikt, kg 50 6 6

Bredd, mm 1290 1290

Djup, mm 1295 1485

Höjd, mm 2465 2465

El / Gas / Ånga x / x / x x / x / x

Energiåtgång kWh / l förångat  
vatten* (El / Gas / Ånga)

1,2 / 1,16  
/ 1,91

1,17/1,23 
/1,68**

Selecta Control®

Residual Moisture Control

Reversing Drum Action

Skjutlucka

Torktumlare
Restfuktighetskontroll
Restfuktigheten mäts kontinuerligt under hela torkprocessen. 
  Snabbare torktid 
  Minskar energiåtgång vid torkning

Energieffektivitet
En torktumlare eller torkskåp med värmepumpsteknologi (LE), 
ger lägsta energikostnad.  

Voice Guide
Vägledning genom hela tvätt- och torkprocessen via tal. 
  Förenklar vardagen för personer med nedsatt syn  
 eller med lässvårigheter

* Angiven kapacitet, tvättlast 100 % bomull, med 50 % restfuktighet torkat till 0 %

** Testad med tvättlast 48 kg

Trygghet med 5 års garanti på alla  
våra textilvårdsprodukter.

Unik teknisk design av trumlagring med  
10 års garanti gäller tvättmaskinerna 
W555H, W565H/LE och W575H/LE.

10
års

GARANTI
LAGERPAKET

5års

GARANTI
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Torklinor 
Dubbla torklinor för kortare torktider.

Luftmixdon 
Möjliggör korrekt luftväxling i lokalen.

Hygrotork 
Luftfuktighetsstyrd värmefläkt.

 

TS560LE

 

TS560

 

TS5121

 

TS4175WW

 

 TS5140LE

 

TS4180

 

TS4180LE

Värmepumpsteknik/lågenergi Ja – – – Ja – Ja

Antal utfällbara hängare 30 30 18 4 20 14 14

Bredd, mm 595 600 1200 1200 1395 1800 1800 + 440

Djup, mm 665 606 580 750 652 800 800

Höjd, mm 1910 1901 1820 1970 1917 1880 1880

El / Gas / Ånga x / – / – x / – / – x / – / – x / – / – x / – / – x / – / – x / – / –

Mikroprocessor  Förinställda  
program

Förinställda  
program

Förinställda  
program

Förinställda  
program

Anslutningseffekt  
värmepump, kW

1,2 – – – 2,6 – 1,9

Kondensvattenpump – – – – –

Torkskåp

Torkrumsutrustning

Projektering 
Vi projekterar din ny- eller ombyggnad av torkrum.

TA2002 Torkrumsaggregat 
Med värmepump.

Fläkt 
Tillbehör till TA2002. Snabbare torktid.

 Standard     Tillval

x Tillgänglig – Inte tillgänglig
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Manglar

* För modeller med 3,3 m arbetsyta

 

KM580

 

IB42310

 

IB42314

 

IB42316

Valsdiameter, mm 130 230 230 230

Mangelbredd, mm 740 1000 1400 1650

Bredd, mm 970 1395 1795 2045

Djup, mm 855 510 510 510

Höjd, mm 1060 1025 1025 1025

El x x x x

Förångningskapacitet l / h – 5 6,5 8,1

Hastighet m / min 1,82 1 till 4 1 till 4 1 till 4

 

C-Flex 900

 

C-Flex 1200

Valsdiameter, mm 900 1200

Mangelbredd, mm 2700 to 4200 2700 to 4200

Bredd  x  Djup x Höjd  
(1 rulle), mm* 4500 x 1685 x 1560 4500 x 1985 x 1760

Bredd  x  Djup x Höjd  
(2 rullar), mm* 4500 x 2955 x 1560 4500 x 3555 x 1760

Bredd  x  Djup x Höjd  
(3 rullar), mm* 4500 x 4225 x 1560 4500 x 5125 x 1760

Ånga / Gas / Termiska olja x / x / x x / x / x 

Förångningskapacitet l / h 189 to 731 230 to 1260

Antal rullar 1 to 3 1 to 3

Hastighet m / min 5 to 50 5 to 50

Varmmanglar 

IC43316 IC43320 IC44819 IC44821 IC44825 IC44828 IC44832 IC44819 
FFS

IC44825 
FFS

IC44832 
FFS

Valsdiameter, mm 325 325 479 479 479 479 479 479 479 479

Mangelbredd, mm 1650 2065 1910 2120 2540 2750 3170 1910 2540 3170

Bredd, mm 2030 710 2575 2785 3205 3415 3835 3810 4410 4910

Djup, mm 690 1155 1070 1070 1070 1070 1070 1730 1730 1730

Höjd, mm 1145 1675 1270 1270 1270 1270 1270 1675 1675 1675

Bredd, mm 
(med matning och längsvikning)

– – 2575 2785 3205 3415 3835 – – –

Djup, mm 
(med matning och längsvikning)

– – 1280 1280 1280 1280 1280 – – –

Höjd, mm 
(med matning och längsvikning)

– – 1460 1460 1460 1460 1460 – – –

El / Gas / Ånga x / – / x x / – / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Förångsningskapacitet l / h 19,5 24,5 38 / 57 / 35 40 / 63 / 37 48 / 75 / 46 51 / 81 / 51 59 / 93 / 59 38 / 57 / 35 48 / 75 / 46 59 / 93 / 59

Hastighet, m / min 0,5 till 5,5 0,5 till 5,5 1,5 till 9 1,5 till 9 1,5 till 9 1,5 till 9 1,5 till 9 1,5 till 11 1,5 till 11 1,5 till 11

Ironer Moisture

Dubixium™* – –

Automatisk matning – –

Automatisk vikning – –

DubixiumTM

Patenterat värmeflöde i DubixiumTM-cylindern, ger 
jämn värmefördelning och högsta kapacitet. 

FFS
Inmatning, vikning och stapling i ett moment ger högsta  
produktivitet och besparing. 
  En operatör kan utföra upp till fyra personers arbetsuppgifter

 Standard     Tillval

x Tillgänglig – Inte tillgänglig
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Strykbord 
Fristående.

Sopsäckshållare 

Luftmixdon 
För inkoppling av evakuerande  
torkutrustning.

Tvättnät och tvättsäck 
Olika storlekar.

Luddlådor 
Storlekar mellan 25 och 100 liter.  
Även hängbara.

Tvättbänkar 
I rostfritt stål. Ho till höger eller vänster.

Torklinor 
Dubbla torklinor för kortare torktider.

Strykbord 
Väggfast.

Tillbehör

Vanthängare 
Tillbehör till torkskåp.

Tvätthoar 
I rostfritt stål.

Lakansträckare och korg
En person klarar att själv sträcka lakan.

Mattvättho 
I rostfritt stål.

Galghängare 
Väggmonterad och uppfällbar.

Transportvagnar 
80 liter.

Transportvagnar 
I canvas. 80 och 200 liter.

Tvättvagn 
240 liter.

Tvättbalja 
Rostfri. Olika modeller och storlekar.

Tvättkontainer 
Olika modeller och storlekar.

Bord och stol 
Bord med metallyta. Bord i tre storlekar.

Bokningstavlor 
Finns i laminat eller rostfritt utförande.

Här presenteras ett urval av de tillbehör  
som Electrolux marknadsför.
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Finishingutrustning

Strykbord för alla typer 
av finishing

ByxblåsWetcleaning vakuumstrykbord Formblåsdocka

Här presenteras ett urval av de finishing-
utrustningar som Electrolux marknadsför.

Här presenteras ett urval av de socklar  
som Electrolux marknadsför.

Sockel med hjul 
För trånga utrymmen. Underlättar service.

Sockel 
Varmgalvaniserad med rostfri front.

Sockel  
Finns även med rostfri front.

Sockel för pelarmontage 
Varmgalvaniserad.

Öppna socklar 
Rostfria. Flera modeller och storlekar.

Sockel med utdragbar luddlåda 
Varmgalvaniserad med rostfri front.

Socklar
Bättre ergonomi i tvättstugan. 
  Höjer maskinen till bra arbetshöjd
  Minskar slitage på maskinens frontpanel  
 och sidoplåtar

Socklar
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Vår totallösning ger lägsta  
energi- och vattenförbrukning  
med bästa prestanda och  
minsta möjliga miljöpåverkan



Genom att utgå från våra kunders behov, idéer och
förslag skapar vi intelligenta och beprövade funktioner.
Våra kunders insikter – gör våra produkter excellenta!

Electrolux Professional erbjuder det mest omfattande  
servicenätverket av kunniga, auktoriserade partners  
för löpande uppgifter som installation, reservdelar  
och underhåll. Samtliga auktoriserade partners  
tillhandahåller effektiv kundservice och snabb  
teknisk assistans.

  Electrolux Professionals produkter är byggda för tuff  
användning under lång tid, med maximal kvalitet  
för längsta maskinlivslängd och lägsta livscykelkostnad.

  Electrolux Professionals lösningar är  
designade för lägsta energi- och vatten- 
förbrukning, med bästa prestanda och  
minsta möjliga miljöpåverkan.

Framtidens  
Textilvårdsrum 
alltid nära dig

Electrolux Professional Laundry
Box 325, 341 26 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
www.electrolux.se/professional
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