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Tvätteri skapar
delaktighet och
sysselsättning
En affärsmöjlighet som
innebär stora besparingar
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”Egen tvättenhet
ökar sysselsättningen
i kommunen”

Fler arbetstillfällen
bättre hygienkontroll
och lägre kostnad
Att öka sysselsättningen och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen är en stor fråga.
När det gäller den kommunala verksamheten vet vi att ett bra arbete bedrivs på både lokal
och regional nivå, särskilt när det gäller grupper som av olika anledningar behöver extra stöd
för att komma i arbete. Vi förstår också att det är ett svårt uppdrag och vill därför bidra med
en affärsmöjlighet som innebär stora besparingar samtidigt som det ökar möjligheterna till
en ökad sysselsättningsgrad.

Tvätt i egen regi lönar sig på många sätt
Under årtionden har vi arbetat fram nya lösningar tillsammans
med våra kunder inom den kommunala verksamheten. Vi
vågar därför påstå att vi vet vilka tvättbehov som finns och
vilken utrustning som krävs. Att tvätta i egen regi lönar sig alltid.
Investeringskostnaden tjänas snabbt in och det egna tvät-

teriet skapar möjligheter för en självförsörjande enhet med
många arbetstillfällen som följd. Utöver det finns ytterligare
positiva effekter, inte minst ökar det känslan av delaktighet hos
personer som kanske behöver det allra mest.

Logistiken förenklas, lagerhållningen blir mer flexibel och kontrollen på
lagerstatusen tydligare.

Samtliga maskiner har anpassade program och funktioner. Dessutom
är de väldigt användarvänliga.
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Lösningar för alla
verksamhetsbehov

Nöjda kunder
ett fint betyg
Från vård och omsorg…

Inom de olika verksamhetsområdena ser tvättbehoven naturligtvis olika ut. Inom vissa områden
ställs större krav på flexibel användning eftersom olika sorters textilier ska tvättas. Inom andra
finns höga krav på hygien och hos de allra flesta önskar man en professionell hantering av
städutrustning där rengöring av moppar spelar en väsentlig roll. Ett övergripande behov är att
maskinparken ska klara stora mängder tvätt på kort tid. Oavsett vilka krav som ställs kan vi alltid
erbjuda lösningar för att möta alla tänkbara önskemål. Vi är dessutom den enda tillverkaren av
tvättmaskiner som är certifierad enligt HACCP.

Vård och omsorg
Äldreboendet är ett hem och samtidigt en arbetsplats där
tvättbehovet omfattar allt från de äldres personliga kläder,
sängkläder, madrasser och frotté till personalkläder och kökstextilier. För att hårt smutsad tvätt ska bli riktigt ren krävs specialbehandling. Våra anpassade tvättmaskiner är utrustade
med särskilda hygienprogram som löser upp äggviteämnen
i bl a blod, urin och fekalier. En helt bakteriefri tvätt säkerställs
därefter i huvudtvättens höga vattentemperatur på 70 grader.
Tvättmaskinerna uppfyller med god marginal Hälso- och
sjukvårdsstandardiseringens, HSS, normer.
Hemtjänsten
Inom Hemtjänsten kan det ibland vara svårt att få tiden att
räcka till både social samvaro med kunderna och samtidigt
hinna med andra sysslor. Ett lyckat koncept är ”hemtjänsttvätten” där all tvätt samlas på ett och samma ställe. Utöver
tvätt- och torklösning finns även utrustning för efterbehandling
med hjälp av bl a varmmanglar i olika utföranden.

Vi har en stor tvättstuga där det alltid arbetar tre heltidsanställda. Schemat är rullande för
åtta personer och innebär både lokalvård och arbete i tvättstugan. En flexibilitet som är
mycket uppskattad av personalen. Varje dag levererar vi 4 000 förimpregnerade städklara
moppar fördelat på 120 enheter. Utöver det levereras bl a lakan, täcken och kläder till 298
enheter inom äldreomsorgen. Maskinerna från Electrolux gör arbetet enkelt. Tvättmedel
doseras rätt, vattnet håller exakt temperatur och moppar prepareras precis som de ska.
Tvätt i egen regi är kostnadseffektivt och spar mycket pengar för våra två kommuner. Vår
tvättservice är dessutom skonsam mot miljön.

Räddningstjänsten
Inom räddningstjänsten räcker det inte endast med att
skyddskläderna blir rena från smuts. Plaggen måste behålla
sin funktion – att overallerna impregneras korrekt kan vara
livsavgörande. Våra specialdesignade tvättmaskiner möter
alla tänkbara krav, dessutom är de konstruerade för minimalt
slitage på reflexer och sömmar. Torkskåpens utförande är
skräddarsydda med bl a särskilda galgar som gör att skyddsutrustningen kan hängas på ett fördelaktigt sätt.
Tekniska kontoret
Tekniska kontorets personal arbetar mycket utomhus och rör
sig ofta på trafikerade platser i relativt riskfyllda miljöer. Deras
varselkläder måste skötas och tvättas på rätt sätt för att de
ska behålla funktionen. Reflexerna får inte utsättas för onödigt
slitage eller för höga temperaturer. För att bibehålla funktionerna kompletteras maskinerna med ett särskilt tvättprogram.

Skolor och förskolor
Det är ett högt tryck på tvättmaskiner och torkskåp på förskolor och skolor. Här gäller det att ha en utrustning som både är
lätthanterlig och tålig eftersom den ska klara av många olika
textilier från tvättning av kökshanddukar till torkning av overaller. Vi erbjuder smarta lösningar av bl a pålitliga tvättmaskiner
och tidsbesparande koncept för tvätt av moppar. Vi har också
torkskåp som är utrustade med en banbrytande värmepumpsteknologi. De är perfekta att använda på en förskola
eller skola där många overaller, skor och vantar ska torkas på
kort tid.

Camping
Fritidsanläggningar med en högeffektiv tvättstuga och med
bokningssystemet Electrolux Vision erbjuder en verkligt fin
service. Ofta är dessa anläggningar mer populära än andra.
Våra maskiner för dessa verksamheter är utrustade med extra
snabba program. De är lätta att använda och klarar hög
belastning. Tvättutrustningen kan givetvis även användas
för anläggningens lakan, gardiner, täcken och moppar.
Electrolux Vision har flera tjänster utöver tvättstugebokning.
Bl a finns flexibla lösningar för bokning av bastu, dusch, kök
och solarium. Även campingens grindar kan låsas och öppnas
via systemet med hjälp av samma bricka som för de övriga
tjänsterna.

Idrottsanläggningar och simhallar
Att erbjuda idrottsföreningar och sportklubbar textilvård direkt
på plats är uppskattat. Det underlättar tvätten av klubbarnas
idrottskläder och frottéhandukar som annars transporteras
av föreningarnas materialförvaltare till och från idrottshallen.
Våra lösningar är speciellt anpassade för ändamålet och
tvättmaskinerna är självklart utrustade med snabbprogram
för lätt smutsad tvätt.

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

Att få vara en del i ett ytterst viktigt sammanhang och kunna bidra med lösningar som skapar
en effektiv och lönande hantering av tvätt ser vi som ett privilegium. Tillsammans med våra
servicepartners runt om i Sverige genomförs dagligen installationer i olika kommuners tvättanläggningar. Vi får ofta respons från nöjda kunder som berättar om positiva resultat, allt från
ökad sysselsättningsgrad till en mer kostnadseffektiv hantering av kommunens tvätt.

Rebecka Nilsson
Verksamhetschef, Verksamhet Städ
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund
Tjugo nya arbetstillfällen har skapats i textilanläggningen i en del av det nedlagda regementet I 12. Till största del tillhör de anställda väldigt utsatta grupper. Hos oss får man en
god start som hjälper många att komma in på arbetsmarknaden på ett bra sätt. Sedan
starten 2009 har vi mångdubblat sysselsättningen och idag tvättar vi åt 360 hushåll som
är kopplade till hemtjänsten. Vi är också välbesökta av andra kommuner som studerar vår
arbetsmetodik och drar lärdom av den. Electrolux är ett fantastiskt företag att samarbeta
med. De har suveräna maskiner, ger en toppenservice och har alltid svar på frågor.

…räddningstjänsten…
…till gästhamnar och camping

Eva-Maj Axelsson
Samordnare Kärntvätten, HIA
Eksjö Kommun

”Tvättenhet i nedlagt
regemente minskar
arbetslösheten i Eksjö”
Vi tvättar även personalkläder åt hemtjänstens 200 anställda och totalt passerar 7,5 ton tvätt per månad genom vår tvättenhet.
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”Tvätt i egen regi
är kostnadseffektivt
och spar mycket
pengar för våra två
kommuner”

Teknik i framkant och
generösa garantivillkor
För oss är framtiden alltid här. Varje dag, timme och minut arbetar vi med forskning och utveckling med ett övergripande miljöfokus och en strävan om ständig produktutveckling. Våra maskiner är utrustade med många smarta innovationer som gör stor skillnad, allt från banbrytande
lågenergiteknologi till vatten- och energibesparande lösningar. I vår position som världsledande
företag är det både nödvändigt och självklart att driva utvecklingen, och vi gör det med glädje.

Mängder av lösningar
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Gemensamma nyckelord för våra lösningar är:

års

GARANTI

Vi lämnar alltid 5-års garanti på alla våra maskiner för att öka tryggheten för dig som kund.
Garantin omfattar följande:
► Kostnadsfria reparationer och reservdelar under perioden
► Samtliga reservdelar är original
► Alla servicearbeten utförs av Electrolux-certifierade servicetekniker

Att ha ett självförsörjande tvätteri lönar sig alltid och är ett bra alternativ för en ökad sysselsättning. Oavsett verksamhetens storlek och inriktning kan vi skräddarsy helt behovsanpassade lösningar. I den här broschyren har vi delat med oss av en övergripande information. Det finns mycket mer att säga och vi hoppas att vi har väckt ett intresse hos dig. Vi kommer gärna till dig och visar
lösningar som passar just era behov.

► Låg driftskostnad
► Låg livscykelkostnad
► Användarvänliga maskiner
► Generösa garantivillkor
► Rätt mängd plagg köps in, inget överlager

► Anpassade program och funktioner
säkrar tvättresultatet
► Hygien, bakterier och svårare fläckar
avlägsnas effektivt
► Få transporter, bra för både er och miljön

Service och finansiering
Några exempel på
innovationer:

Rebecka Nilsson,
Verksamhetschef, Verksamhet Städ
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Power Balance, PB
PB ger torrare tvätt efter
centrifugering vilket innebär
lägre energiåtgång i torkprocessen.
Automatic Saving, AS
AS gör att tvättmaskinen
alltid förbrukar så lite vatten
och energi som möjligt,
baserat på tvättens vikt.

Vårt mål är att på ett skonsamt sätt tillgodose
en minimal påverkan på miljön.

Efficient Dosing System, EDS
EDS gör det möjligt att
reducera tvättmedelsförbrukningen över tid med
upp till 50 procent.
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Våra produkter är självklart konstruerade för att fungera under många år. Men, som med alla maskiner ger ett regelbundet
underhåll en optimerad kapacitet. Utöver 5-årsgarantin kan vi även erbjuda serviceavtal på olika nivåer samt finansiering.

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.

