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En lönsam investering som innebär
renare ytor och en bättre arbetsmiljö

Städning på bl a arbetsplatser, skolor och inom vård och omsorg är ofta personalintensivt och
slitsamt. En bidragande orsak till det kan vara att tvättutrustningen inte är den mest optimala.
När det gäller rengöring av moppar har vi utvecklat lösningar som som både effektiviserar och
underlättar hanteringen före, under och efter tvättprocessen. Våra optimerade lösningar höjer
avverkningsgraden och ger renare och mer hygieniska moppar till en betydligt lägre kostnad
för dig som kund.

Förenkla för personalen
Traditionellt städarbete är tungt och påfrestande där hanteringen av moppar står för en stor del av merarbetet. Vår
lösning på problemet går under benämningen Rationell
Golvstädning som innebär att mopprengöringen reduceras
med flera steg. Det gör Rationell Golvstädning till en effektivitetshöjande investering som ökar lönsamheten samtidigt
som städresultatet optimeras och arbetsmiljön förbättras.
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►
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Låg driftskostnad
Maskiner byggda för tuff belastning
Anpassade program och inbyggd timer
Valbar centrifugeringstid
Ger renare och preparerade moppar
Arbetstid frigörs

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.

När tvättprogrammet är avslutat är det bara att plocka ur mopparna
ur maskinen. De är preparerade och klara för användning.
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Den förenklade hanteringen gör att tid frigörs vilket ger fler städade
kvadratmeter på kortare tid och med ett bättre städresultat.

► Genom att kontinuerligt utveckla och miljöanpassa
verksamheten och produkterna blir det faktiska
resultatet mindre utsläpp.
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val för vår gemensamma framtid.
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”Tvättrummans
mjukt försänkta hål
ger en effektivare och
mer skonsam tvätt,
vilket ger mopparna
en längre livslängd”

Rationell
Golvstädning
Mopptvättmaskin, moppar och automatisk dosering av rengöringsmedel är hjärtat i Rationell
Golvstädning. Konceptet är precis som det låter – rationellt och är smart från början till slut.
Maskinerna är specialdesignade för att åstadkomma bästa möjliga resultat, och städningen
med de lagom fuktade och preparerade mopparna är överlägsen när det gäller att binda
smuts, damm och mikropartiklar.
Så här fungerar Rationell Golvstädning
1. Ta ur de preparerade och städklara mopparna ur maskinen.
2. Smuts, damm och grus sveps snabbt och enkelt med. Mopparna blir renare
än med traditionella städmetoder vilket gör att ytorna håller sig renare under
längre tid.
3. Lägg de använda mopparna, utan att skölja eller skaka ur, i mopptvättmaskinen och starta programmet. Mopparna tvättas rena och prepareras
till nästa arbetspass.

Nå brytpunkten
på några månader
När du använder dig av Rationell Golvstädning får du en professionell och helt anpassad
lösning för din verksamhets städbehov. Maskinerna är utrustade med Compass Pro® där alla
nödvändiga program för tvätt av moppar ingår. Om du hellre vill ha en helt programmerbar
tvättmaskin finns flera modeller att välja mellan. Dessa maskiner är utrustade med Clarus
Control. Här nedan ser du ett resonemang hur du når brytpunkten på kort tid.

Compass Pro®
Mikroprocessorn Compass Pro® erbjuder en mängd finesser
bl a användarvänlig och stor display, språkval, snabbval och
tvättprogrampaket optimerade för ekonomi, prestanda och tid.

En ytterligare fördel är att grov smuts som finns i städmaterialet följer med
avloppsvattnet ut ur maskinen. På så sätt elimineras risken för återsmutsning
och man säkerställer ett hygieniskt tvättresultat.

Clarus Control
Clarus Control är en helt programmerbar mikroprocessor med
upp till 192 program.

Fuktmoppning
Är fokus att moppa med fuktiga metoder, så har tvättmaskinerna både valbar
centrifugeringstid och möjlighet att preparera mopparna med golvvårds- och
impregneringsmedel. För fuktmoppning finns både högcentrifugerande och
superspin-maskiner som alternativ.

Electrolux Professional är globalt certifierade enligt HACCP. Det innebär att vår professionella
tvättutrustning möter metodens samtliga krav på säker och hygienisk hantering av tvätt.

Torrmoppning
Föredrar man torra moppar eller en kombination av båda städmetoderna
väljer man en högcentrifugerande tvättmaskin och kompletterar med en effektiv
torktumlare.

Värdefulla minuter ger
en besparing på minst
12 000 kr per månad

Dimensioneringshjälp för mopptvättmaskiner

Modellnamn

W555H

W565H

W575H

W5105H

W5130H

W5180H

W5240H

W5300H

W4400H

W4850H

Mopp

Mopp

Mopp

Mopp/Clarus

Mopp/Clarus

Mopp/Clarus

Mopp/Clarus

Mopp/Clarus

Clarus

Clarus

Trumvolym

53 L

65 L

75 L

105 L

130 L

180 L

240 L

300 L

400 L

850 L

Kapacitet vanlig tvätt

6 kg

7 kg

8 kg

11 kg

14 kg

20 kg

27 kg

33 kg

40 kg

85 kg

Kapacitet moppar *

ca 35 st

ca 43 st

ca 50 st

ca 70 st

ca 85 st

ca 120 st

ca 160 st

ca 200 st

ca 270 st

ca 570 st

Antal m2 moppad golvyta vid
3 tvättar/dag**

3 150 m2

3 850 m2

4 500 m2

6 300 m2

7 650 m2

10 800 m2

14 400 m2

19 800 m2

24 100 m2

51 300 m2

Kapacitet mikrodukar 40 gram

88

108

125

175

216

300

400

500

666

1 416

Kapacitet mikrodukar 25 gram

140

172

200

280

340

480

640

800

1 080

2 280

* Maximal kapacitet med moppar med en torrvikt om 100 gr och faktor 1:15. Större och tyngre moppar ger något lägre kapacitet.
** Max 3 tvättar/dag ger bäst totalekonomi om det är städpersonal som i första hand ska städa och i andra hand tvätta. För att kunna tvätta fler ggr/dag bör det finnas personal avdelad för att sköta tvätten.
För städobjekt där relativt våta metoder används, och där man aldrig har behov av att fulltorka materialet, finns även superspin-maskiner som alternativ. Dessa finns i storlek 75-330 liter.
För städobjekt med extra höga hygienkrav kan vi erbjuda barriärmaskiner i storlek 130-1100 liter.
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Bakgrund – vanlig tvättmaskin
Vid användande av en vanlig tvättmaskin som inte är utrustad
för mopptvätt tar hanteringen minst två minuter längre per
mopp. Beräknat på en genomsnittlig timlön på 180 kr innebär
det att dessa två värdefulla minuter disponeras i onödan på
varje mopp. Summa, 6 kr/mopp.
Lösning – Electrolux Rationell Golvstädning
Om du istället väljer att installera våra professionella maskiner
och arbeta med Rationell Golvstädning har du möjlighet att
göra stora besparingar.
Exempel: Vid tvätt av 100 moppar/dag blir besparingen 600
kr/dag. På en månad blir beloppet 12 000 kr. Eller översatt i
tid så innebär det möjligheten att få ut ytterligare 100 timmar
städning.
Givetvis blir besparingen ännu större ju fler moppar som
tvättas. Tvättar ni 150 om dagen blir besparingen 18 000 kr, 200
moppar/dag 24 000 kr o.s.v.

Efficient Dosing System, EDS
Genom att installera EDS kan du
reducera dina kostnader för tvättmedel och övriga kemikalier med
upp till 50%.
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Summering: Vid en investering nås brytpunkten inom några
månader beroende på hur många moppar som tvättas per
dag. Att installera en professionell mopptvättmaskin är smart!
Service och finansiering
Normalt sett betalar sig investeringen redan dag ett. Vi kan
även erbjuda finansiering och serviceavtal på olika nivåer.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
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