
Gjør unna
hele ukens tøyvask
i rekordfart! 
Har ditt borettslag et utdatert og foreldet fellesvaskeri?
Hva med å tenke helt nytt og se muligheter og potensiale i en oppgradering? 

Mulighetene er mange og vi har lyst til å fortelle om hva som finnes.

Før oppgradering Etter oppgradering

Nordre Åsen borettslag, Oslo

Professional Laundry



Bruk ventetiden til noe 
hyggelig eller fornuftig!
Hvorfor fellesvaskeri? 

 ► Man får utført vasken på mye kortere tid.
 ► Unngår fukt i leiligheten med små bad og 

dårlige tørkemuligheter (restfuktigheten i tøyet 
tilsvarer 3 liter per vask i en 6 kg maskin *).

 ► Sparer vann- og energiforbruk. 
 ► Bedre plass i leiligheten, evnt. frigjør plass til 

flere leiligheter i nyprosjekt.
 ► Mindre støy fra leiligheten / naboen.
 ► Mulighet for maskiner i ulike størrelser. Får 

dekket flere behov.
 ► Sosialt miljø, bli kjent med naboen - slå av en 

prat.

Fremtidens 
fellesvaskeriløsning
- vi er din guide.
Den ene vasken er ikke den andre lik. Våre 
produkter tilpasser seg til akkurat dine behov for 
beste vaskeresultat. 
Vi forteller gjerne hvordan dere i styret kan gjøre dette til en hyggelig opplevelse i 
rene, delikate omgivelser samtidig som beboere blir fornøyde med resultatet. Tøyet 
blir rent og tørt på et par timer.  Maskininvesteringen betaler seg tilbake ved at bebo-
ere betaler for vasken (m/kort, mynt eller nettbasert), eller man velger å ta dette fra 
fellesbudsjettet. Mulighetene er mange!
 
Electrolux Professional AS er en av de ledende på markedet innen sitt felt og det er 
nødvendig, og selvfølgelig, for oss å drive utviklingen fremover. Vi har vaskemaskiner 
og tørketromler fra 6 kg og oppover. Vi kan nå tilby både tørketromler og tørkeskap 
med varmepumpeteknologi, og våre vaskemaskiner har i en årrekke vært ledende på 
energiforbruk og vaskeresultat. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.  

Vi tilbyr også leie/leasing av maskiner. 

*) 50% restfuktighet, full maskin.



W5105H
profesjonell 
vaskemaskin 

 ► Ferdig vask på under 1 time 
 ► Passer utmerket til å vaske 

 dundyner og sengetepper
 ► Robust og driftssikker
 ► Enkelt brukerpanel.
 ► Mulighet for flere språk
 ► Maskinen leveres i 230V og 

 400V 3-fas

Effecient Dosing 

Såpedoseringssystemet for flytende 
såpedosering. Sammen med Automatic 
Saving funksjonen er dette en perfekt 
kombinasjon for rett bruk av vann og 
såpe. Veiesystemet i maskinen sørger for 
den helt rette mengden kjemi.

Tenk miljø og økonomi - unngå 
overdosering.

Vasketraller 

i ulike varianter, samt et stort utvalg av 
tilbehør for et komplett fellesvaskeri.

W555H
profesjonell 
vaskemaskin

 ► Ferdig vask på under 1 time 
 ► 6 kg kapasitet
 ► Robust og driftssikker
 ► Enkelt brukerpanel
 ► Mulighet for flere språk
 ► Maskinen leveres i 230V   

 1-fase/3-fas og 400V 3-fas

Ved å bruke en stableramme kan trommelen settes oppå en 
W555H. Dette er plasseffektivt og gir god fleksibilitet med én 
eller flere søyler.

Avbildet er en W575H med 8 kg kapasitet og T5250 med 
12,5 kg kapasitet. Vi anbefaler gjerne to vaskemaskiner i 
kombinasjon med en tørketrommel.

T5130
profesjonell 
tørketrommel

 ► Ferdig tørk på under 30 minutter* 
 ► 6 kg kapasitet
 ► Robust og driftssikker
 ► Enkelt brukerpanel
 ► Mulighet for flere språk
 ► Måler restfuktigheten i tøyet slik at   

 man unngår overtørking og ekstra  
 slitasje på tøyet

 ► Maskinen leveres i 230V 1-fase/  
 3-fas og 400V 3-fas

T5250
profesjonell 
tørketrommel

 ► Ferdig tørk på under 30 minutter 
 ► Passer utmerket til å tørke dundyner 

 og sengetepper
 ► Robust og driftssikker
 ► Enkelt brukerpanel
 ► Mulighet for flere språk
 ► Måler restfuktigheten i tøyet slik at man  

 unngår overtørking og ekstra slitasje på  
 tøyet

 ► Maskinen leveres i 230V og 400V 3-fas

ELS Vision
Reservasjonsløsning og betaling for 
vaskeriet. I tillegg kan det fungere som 
oppslags- og informasjons-
tavle. Dersom man har flere felles-
funksjoner, kan disse også styres via 
ELS Vision. 

 ► Smidigere adminstrasjon.
 ► Enklere ved tap av nøkler.
 ► Adgangskontroll (er også kompati- 

 belt med eksisterende brikker)
*) 3-fas, ventilert trommel

+NYHET!

Nå også som app. 

Reservér og sjekk 

tilgjengelighet via 

din smarttelefon.



Service
Ta vare på din investering - be om tilbud på 
vedlikeholdsavtale.

Vi har et landsdekkende servicenettverk av 
autoriserte salgs- og servicepartnere.

Ved å ringe ett nummer

810 33 320
når du vår Kundeservice mellom 08:00 – 16:00. 
Her kan du bestille service, reservedeler eller maskiner og 
ekstrautstyr. 

Magnus Andresen
Distriktssjef Oslo, Akershus nord,
Hedmark/Oppland

+47 45 50 38 56
magnus.andresen@electrolux.no

Stine Edvardsen
Distriktssjef Oslo, Asker & Bærum, 
Vestfold, Telemark, Buskerud/
Valdres

+47 48 40 08 15
stine.edvardsen@electrolux.no

Per Erik Krantz
Distriktssjef Aust-/Vest-Agder, 
Rogaland, Hordaland, 
Sogn & Fjordane, Møre & Romsdal

+47 91 38 06 72
per-erik.krantz@electrolux.no

Tore Hollup Kristiansen
Distriktssjef Sør-/Nord-Trøndelag og 
Nordland

+47 91 39 42 48
tore.hollup-kristiansen@electrolux.no

Andreas Randem Lein
Distriktssjef Oslo, Akershus sør, Østfold

+47 41 54 38 32
andreas.randem-lein@electrolux.no

Vi har distriktssjefer som dekker det meste av Norge. Vi hjelper deg hele veien.
Vårt fokus er våre kunder og løsninger som kan gjøre hverdagen enklere.
Spør oss!

Kontakt oss

Bærekraft og miljø
er viktig for Electrolux Professional. Våre løsninger er designet og utviklet med tanke 
på best mulig ytelse med minst mulig miljøpåvirkning.
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Electrolux Professional AS, Div. Laundry Systems 
Postboks 115 Økern, 0509 Oslo – Kabelgaten 39 C, 0580 Oslo 

www.electrolux.no/professional – els.info@electrolux.no – Telefon: 815 30 111/810 33 320 


