En lönsam investering som innebär
renare ytor och en bättre arbetsmiljö

Städ/Facility Management

Proffsig mopptvätt

Hafsten resort, Uddevalla

”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.

När du använder dig av Rationell Golvstädning får
du en professionell och helt anpassad lösning för din
verksamhets städbehov. Maskinerna är utrustade
med alla nödvändiga program för tvätt av moppar.

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

Maximal besparing
Spara upp till 20% på tvättmedel och
betydande besparingar på vatten
och energi.

Lägsta miljöpåverkan
Omsorg om miljön och nästa
generation.

Optimerade resultat
Hygiene Watchdog och ingen
överdosering ökar livslängden
på textil och moppar

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.
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, finansiering och
tvättmedel
Vi erbjuder finansiering och serviceavtal på
olika nivåer. Essentia - vårt unika utbud av
servicerelaterade produkter och tjänster - ser till
att din utrustning fortsätter att prestera optimalt
år efter år och våra certifierade tekniker är
snabbt på plats om något händer. Vi erbjuder
även tvättmedel anpassat för användning i
professionella maskiner.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
www.electroluxprofessional.com

Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse
våra kunders behov strävar vi efter
Experience
the Excellence
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
professional.electrolux.com
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
 lla våra lösningar är utformade för låg
A
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga
utsläpp
 nder de senaste åren har över 70 % av våra
U
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders
miljöbehov i åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och
V
är över 95 % återvinningsbar
 åra produkter är 100 % kvalitetstestade av
V
experter

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

www.electroluxprofessional.com

