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Gå der ingen har gått tidligere.
Bytt nå og opplev
de nye Evolution barrieremaskinene – 
inspirert av Pullman.

 

Ergonomi. Hygiene.
Nyutvikling.



Electrolux  
Excellence   

From customer insight to Excellence inside
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Electrolux  
Excellence   

Den nye Evolution serien
er utviklet for dere
På innsiden av hvert Electrolux Professional produkt vil du  
oppdage at det også finnes en del av dere som kunder og brukere. 
Innspill, forslag og idéer har blitt tatt hensyn til med genuin interesse!
Smarte løsninger er blitt implementert for å gjøre arbeidslivet enklere.
De unike funksjonene tilbyr økt kapasitet, besparelser og ”Excellence”.  
Kort sagt; vi tenker på deg.

Ikke rom for kompromisser
På sykehus, alders- og sykehjem og andre helseinstitusjoner er kontrollert  
kvalitet av hygiene i tekstiler avgjørende. Takket være global ekspertise  
og kundeinnsikt kan Electrolux Professional tilby det beste innen  
hygieneløsninger for sikker, pålitelig og lønnsom vask.From customer insight to Excellence inside
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Ergonomisk design
med hjerte for hygiene

Bytt nå og opplev de nye Evolution barrieremaskinene  
– 18, 25 og 35 kg 
Barrieremaskiner, inkludert den første 18 kgs maskinen – inspirert av Pullman. 
Designet spesielt for å kunne utføre vaskeritjenesten internt, samtidig  
som det ivaretas  full kontroll på kvalitet og hygiene. 



Enestående 
ergonomi

Gi operatørene noe å smile av. Spar dem  
for tid og belastning med den automatiske 
trommelposisjoneringsfunksjonen, større dører,  
enkel mekanisme med ”Click-and-pull”  
dørhåndtak og optimal arbeidshøyde.  
Det ypperste i brukervennlighet for økt  
effektivitet i barrierevaskeriet.



Electrolux Professional   

NYHET Et steg videre i sikkerhet
og ergonomi
med den automatiske trommel-
posisjoneringen og brukervennlig 
låssystem for trommel-luker

NYHET Optimalisert arbeidsstasjon
takket være nykonstruert inner-  
og yttertrommel

NYHET Ergonomisk håndtering
Med ”Click-and-pull” dørhåndtak



Intelligent effektivitet
Lavest kostnad
per vask

Hold øye med bunnlinjen!
Gled deg over høye besparelser på vann  
og strøm kombinert med optimal dosering  
av vaskemidler – takket være ”Integrated  
Saving System” og Efficient Dosing System.
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AP
Automatic
Positioning

NYHET Alltid best tekstilresultat 
Med Efficient Dosing System –  
doseringsanlegg – sikkert, trygt  
og miljøvennlig.

NYHET Rask, sikker og  
ergonomisk betjening
med Automatic Inner Drum Positioning  
(automatisk trommelposisjonering)

Kostnadsbesparelser på vann  
og strøm  
med Integrated Saving System  
(Integrert besparelsessystem)*
* Spør din Electrolux kontakt for tilgjengelighet



Ultimat
hygiene

Søk og finn hygiene! Fra mindre aldershjem  
til sykehusvaskerier, våre barrieresystemer møter 
de høyeste hygienekrav med Compass Pro® 
programmer og Hygiene Watchdog funksjon. 
Det samme brukergrensesnitt vil også kjennes  
igjen på våre tørketromler.
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NYHET Alltid oppdatert
takket være Laundry Program  
Manager 

NYHET Et steg fremover i bruker-
vennlighet med Compass® – 
utviklet i samarbeid med våre kunder

  Garantert hygiene 
  med Hygiene Watchdog   
  (hygieneovervåking) – 
  unikt fra Electrolux

NYHET En mer effektiv prosess
med display på både ren og uren side 
og stemmeveiledning*

* Spør din Electrolux kontakt for tilgjengelighet



Minimalt vedlikehold
Maksimal pålitelighet

Vi vet at robusthet og varighet er et ”must”  
for din lønnsomhet. Våre maskiner er bygget  
for å vare; barriereteknologi inspirert av Pullman  
og Power Balance,  som er et  revolusjonerende 
ubalansesystem utviklet for optimal  
sentri fugering (betyr besparelse i tørketid)  
og mindre vibrasjon. 
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NYHET Revolusjon innen  
betjening 
med vertikal hengsling 

NYHET Stabil trommeldrift  
og maksimal levetid
med Poly-V belte

NYHET Lenger levetid, mindre 
vedlikehold 
takket være Power Balance –  
konstant overvåking av ubalanse i 
sentrifugeringsprosessen som gir 
lavere restfuktighet og raskere tørketid
 



Hygiene eksperter på turné



De nye barrieremaskinene ble først 
introdusert til forhandlere i Frankrike i et 
spennende miljø. Ved å følge i fotsporene 
til Neil Armstrong, ble lanseringen holdt i 
Hall l’Espace, Aeroport Paris, Le Bourget.  
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Miljøvennlig teknologi 
til lavest mulig driftskostnader

Unik Service Excellence
Alltid nær. 
Alltid der for deg. 

Mer vask per dag  
og kostnadsbesparelser  
totalt i prosessen

  Lavt vannforbruk

  Lavt energiforbruk 

  Lavt forbruk av såpe

  1,900 autoriserte servicesenter  
 i mer enn 70 land

  Over 10,000 teknikere

  98,000 tilgjengelige deler på lager 

  Levering av deler garantert i  
 min. 10 år etter produksjonsstopp 

  24 – 48 timers delelevering over hele verden

Discover the Electrolux Excellence and share more of our thinking at 
www.electrolux.com/professional


