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Hållbar framtid
redan idag
Innovationer i framkant
ger lägre driftskostnad
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”Hög miljömedvetenhet…

Tankar och tillverkning,
allt sker i Sverige
Att omvärlden är i ständig förändring och att utvecklingen går i rasande fart är på inga sätt en
nyhet. Det är heller ingen nyhet att det ibland är svårt att ta till sig all information och sortera ut
det mest väsentliga. Men ibland kan det vara bra att ägna en extra stund till att göra värdefulla
jämförelser. Det här är just en sådan stund och vi lovar att det lönar sig.

För oss är framtiden alltid här
I vår position som världsledande företag är det både nödvändigt och självklart att driva utvecklingen. Varje dag, timme
och minut arbetar vi med forskning och utveckling med ett
övergripande miljöfokus och en strävan om ständig produktutveckling. Genom att kombinera våra kunders erfarenheter

…och låg
driftskostnad”

med våra ingenjörers expertis har vi alltid kunnat lansera
produkter i framkant. Nu har vi kommit ännu längre och idag
kan vi presentera högeffektiva och marknadens kanske mest
miljövänliga lågenergiprodukter, Electrolux Line5000 LE.

Made in Sweden
Utveckling och tillverkning i Sverige. Dagligen testas och förbättras
nya koncept av våra ingenjörer. När det gäller tillverkningen arbetar
vi enligt Lean Production som innebär att vi med kunden i centrum
kontinuerligt effektiviserar tillverkningen för största möjliga kundnytta.

Detaljer är viktiga för oss och ett exempel på det är utvecklingen av
industriroboten i anläggningen i Ljungby. Den stansar ut tvättrummornas hål och rundar av kanterna för en skonsam tvätt. Vill du se hur det
fungerar, kontakta oss gärna för en guidad tur.
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Att jämföra professionell utrustning med maskiner som inte har motsvarande kapacitet är som
att jämföra äpplen med päron. Det finns ett antal självklara minimikrav på prestanda som ska
uppfyllas, men vi nöjer oss inte med dessa utan utrustar våra maskiner med många fler finesser
och innovationer än så. Electrolux Line5000 LE har allt man kan önska sig, från automatisk viktmätning till prisbelönt värmepumpsteknik.

Vi vågar jämföra oss med oss själva
Att studera verkligheten och göra relevanta jämförelser är
intressant, särskilt när man arbetar med produkter som sticker
ut. För att ge en rättvis bild om hur stor besparingspotentialen
faktiskt är så har vi jämfört oss med oss själva. Här nedan ser

du en jämförelse av vår utrustning med och utan lågenergiprodukter. Resultatet är tydligt och genom att investera smart
har du möjlighet att reducera driftskostnaden med mer än
hälften - det gäller även om den nuvarande utrustningen är
förhållandevis ny.

►
►
►
►
►
►

Maskiner byggda för 30 000 tvätt- och torkcykler
Hög flexibilitet, 1-8 kg
Vattenmängd följer antalet kilo tvätt
Optimerad centrifugering oavsett last
Minsta möjliga restfuktighet, ger kort torktid
Generösa garantivillkor

Utan lågenergiprodukter, total driftskostnad 34 010 kr/år

Electrolux Line5000 LE har samtliga
ovanstående fördelar med följande tillägg:
► Optimerade lågenergiprodukter
► Torkprodukter försedda med prisbelönt
värmepumpsteknik

Electrolux Line5000 LE, total driftskostnad 15 424 kr/år
Uträkningen är baserad på följande förutsättningar:
6 starter/dag och maskin, 350 dagar om året, 1,15 kr/kWh, 25 kr/m3 vatten och 0,55 kr/kWh för VVC .
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”Efter första månaden
kunde vi se betydande
besparingar och efter
ett år var driftskostnaden
mer än halverad”
Malmöhus 22 är en av Riksbyggens största bostadsrättsföreningar i Malmö. I föreningens
byggnader finns 57 tvättstugor som används flitigt av de boende. Vi är noga med att
hålla en sund ekonomi i föreningen där tvättstugornas utrustning är en väsentlig del.
Olika mätningar har bl a visat att torkutrustning är den största energislukaren. Därför
har vi bytt ut våra gamla torkskåp mot 45 stycken nya från Electrolux, samtliga utrustade
med den senaste värmepumpstekniken. För att få grepp om den totala spareffekten har
vi även uppgraderat en av tvättstugorna med enbart nya lågenergiprodukter.
Redan efter den första månaden kunde vi se betydande besparingar och efter ett år
var driftskostnaden mer än halverad. Den nyinstallerade toktumlaren från Electrolux har
drygt 65 procent lägre elförbrukning jämfört med befintliga torktumlare. Tvättmaskinerna
visar också på tydliga förbättringar jämfört med befintlig modern utrustning. Vi är mycket
nöjda med Electrolux och ser definitivt en förlängning i samarbetet.

Miljöfokus, närhet
och nyskapande
Att våra lågenergiprodukter är miljövänliga och att de sänker förbrukningen av el, vatten och
tvättmedel är bara några fördelar. De är också självklart designade för hög användarvänlighet där funktion och ergonomi är tydliga riktlinjer liksom den intuitiva pedagogiken. En ytterligare fördel är att all tillverkning sker i Sverige, vilket gör att vi har en unik närhet till produktionen
och kontroll över hela tillverkningsprocessen.

Electrolux Line5000 LE

”sänker förbrukningen
av el, vatten
och tvättmedel”

Utan lågenergiprodukter

Investera med eftertanke
och få mycket tillbaka

Rolf Larsson
Ordförande, Riksbyggens Brf Malmöhus 22
590 lägenheter, 57 tvättstugor

Innovationer som gör skillnad - ett axplock

Lätt och luftig torkning
Tidigare vann vi Bebo’s och Energimyndighetens tävling för ”Energieffektiv torkutrustning
för flerbostadshus” enligt följande kriterier: energisnålast, snabbast torkning och lägsta
pris per torkning. I dag har vi förfinat värmepumpstekniken ytterligare och försett samtliga
våra lågenergi-torkprodukter med den.
Power Balance ger torrare tvätt efter centrifugering, vilket innebär lägre energiåtgång i torkprocessen. Automatic Saving gör att tvättmaskinen alltid förbrukar så lite vatten och el som möjligt baserat på tvättens vikt. Efficient Dosing System gör det möjligt att reducera förbrukningen
av tvättmedel med upp till 50 procent. Voice Guide ger vägledning via tal för personer med nedsatt syn eller som har läsvårigheter. Compass Pro®
är en mikroprocessor med användarvänlig display som bl a innehåller språk- och snabbval.
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”Även om du har
installerat en ny maskin
idag är det redan nu
lönsamt att byta ut
den mot den bästa
utrustningen. Så stor
är skillnaden”

Tryggt och flexibelt
bokningssystem
Det är allmänt känt att bokning, användande och eftersatt underhåll av tvättstugan ger upphov
till onödiga diskussioner. Electrolux Vision är ett helintegrerat system för fastighetskommunikation
som tillgodoser alla tänkbara önskemål man har som fastighetsägare. Utöver bokningsfunktionen finns många andra intressanta tjänster och genom att koppla på de internetbaserade
tjänsterna Web och Mobile, har du åtkomst till systemet var du än befinner dig.

Full kontroll och ökad säkerhet
Med hjälp av användarvänliga terminaler kan boende i fastigheten lätt boka tvättstugan. När bokningen är genomförd
är det endast den som bokat tiden som kan aktivera maskinen
vid det bokade tillfället. Systemets bokningskontroll gör det
dessutom möjligt för fastighetsägaren att se beläggningen i
tvättstugan. Tillsammans ger det full kontroll, ökad säkerhet
och definitivt en minimering av missnöje och stulna tvättider.
Testa Electrolux Vision Mobile
1. Ladda ner appen, Electrolux Vision Mobile,
från Appstore eller Googleplay.
2. Öppna appen.
3. På startsidan står det ”scanna QR-kod”.
4. Scanna någon av QR-koderna.
5. Därefter öppnar sig vald demoversion.

Roland Jonsson
Energichef, HSB Riksförbund
och aktiv i Bebo

Switch
Up
Demo 1,
förenklad version

Demo 2,
förenklad version
I broschyren Electrolux Vision är verklighet, finns mer att läsa. Gå in på
www.electrolux.se/professional och ladda ner den. Om du hellre vill ha en
tryckt broschyr kontakta oss gärna på 0372-665 01 så skickar vi en till dig.
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Vi hjälper dig
hela vägen
Vi månar om att du som kund ska känna dig trygg och erbjuder därför en inkluderad totallösning. Den innehåller ett antal steg där det genomgående handlar om att säkerställa en hållbar
framtid. Vi lyssnar, ger goda råd och hjälper dig att hitta en skräddarsydd helhetslösning. Du har
stöd genom hela processen från projektering och installation till service och uppföljning.

1
2
3

Inventering av nuläge

Installation och utbildning

Inventering av befintlig lösning
och sammanställning av framtida
behov.

Installation görs av Electroluxcertifierade tekniker. Steget innehåller även utbildning på plats.

Rådgivning

Säkrad drift

Rekommendation av produkter
samt förslag på finansiering och
serviceavtal.

Generösa garantivillkor och
löpande service garanterar en
alltid fungerande tvättstuga.

Projektering

Uppföljning

Förslag på layout av tvättstuga
med hänsyn till funktion, ergonomi,
prestanda och miljö.

Kontinuerlig uppföljning och
utvärdering med utveckling och
anpassning.

Service, garantier och finansiering
Våra produkter är självklart konstruerade för att fungera under
många år. Men, som med alla maskiner ger ett regelbundet
underhåll en optimerad kapacitet. Utöver våra garantier kan vi
även erbjuda serviceavtal på olika nivåer samt finansiering.
Med en rikstäckande serviceorganisation erbjuder
vi ett tryggt och bekymmersfritt samarbete.
Våra Electrolux-certifierade samarbetspartners
utför installation, underhåll och reparation av våra
produkter och finns på ett 50-tal platser från norr
till söder. För din närmaste Servicepartner gå in
på www.electrolux.se/professional under fliken
Återförsäljare och Servicepartner.
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► Kostnadsfria reparationer och reservdelar
under perioden
års
► Samtliga reservdelar är original
► Alla servicearbeten utförs av ElectroluxGARANTI certifierade servicetekniker

års

GARANTI
LAGERPAKET

► Lagerhuskomponenter, material och
arbetskostnad
► Tvättmaskinerna W555H, W565H/LE och
W575H/LE

Upptäck Electrolux Excellence
och ta del av mer information på
www.electrolux.se/professional

Electrolux Laundry Systems Sweden AB
Box 325, 341 26 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
www.electrolux.se/professional
els.info@electrolux.se

Miljömedveten handling
är mer än bara ord
► Alla våra produkter är designade och tillverkade för
energisnål och miljövänlig användning.

► När du väljer Electrolux gör du helt enkelt ett gott
► Vårt engagemang för miljön är integrerat i hela vår
organisation, från styrelserummet till fabriksgolvet
och marknadsföringen.

► Genom att kontinuerligt utveckla och miljöanpassa
verksamheten och produkterna blir det faktiska
resultatet mindre utsläpp.
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val för vår gemensamma framtid.

