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Snabbt,enkelt och lönsamt
Användarvänlig, effektiv och professionell  
tvättutrustning för camping, stugbyar och marinor



En medveten investering

Enkelt och 
lönsamt 
Våra campingmaskiner 
är inte bara snabba och 
enkla att hantera. De blir 
också en enkel och smart 
väg till ökad lönsamhet i 
er verksamhet. 

Sverige har många fina campingplatser, stugbyar, 
vandrarhem och marinor. De senaste åren har  
antalet gästnätter legat stadigt över 15 miljoner – 
och fortsätter att öka. Det är naturligtvis positivt för 
branschen, men ställer också högre krav på utbudet 
av service. Bredden av tjänster är ofta avgörande 
för gästernas val av anläggning. En viktig facilitet är 
en tvättstuga i toppklass, som både kan attrahera 
gäster och få dem att stanna längre. 

Våra professionella och verksamhetsanpassade 
maskiner möter alla dina krav på en snabb och enkel  
hantering. De erbjuder låga driftskostnader, är byggda  
för att klara tuffa tag under hög belastning och som 
tillval finns automatdosering, som innebär ett minimum  
av tillsyn. Snabba program ger fler tvättpass och bidrar 
till att öka era intäkter och göra investeringen lönsam.  

De är dessutom så enkla att hantera att vi vågar påstå 
att dina gäster kommer att tycka att det är rena barn-
leken att tvätta jämfört med att t ex sätta upp ett tält. 

► Ren och torr tvätt på snabb tid
► Pedagogisk programpanel
► Maskiner byggda för frekvent användning
► Låg driftskostnad
► Generösa garantivillkor

Mette Kempe
Grundare, Daftö Resort, Strömstad

Töcksfors camping

“Vi upplever att våra gäster tycker att det är en 
fin service och att maskinerna är väldigt använ- 
darvänliga, med enkla och snabba program.”



En medveten investering

Hög tillgänglighet
Låg drifskostnad
Driften av en tvättstuga ska ta minimal tid i  
anspråk av dig och fungera utan avbrott. Genom 
att installera vår lösning för gästtvättstugan, 
maskiner för den egna tvätten och det smarta 
bokningssystemet Electrolux Vision får du en 
trygg, hållbar och driftsäker helhetslösning. 
Eftersom vi kontinuerligt arbetar med forskning 
och utveckling med ett övergripande miljö-
fokus kan vi också garantera dig lägsta möjliga 
driftskostnad.

Gästtvättstuga  
och bokning
Tvättmaskinen WH6-6 Camping, utrustad med 
extra snabba specialprogram framtagna för  
fritidsanläggningar, och torktumlaren TD6-7 är  
en lösning som är snabb, snål och lättanvänd. 
► Max tvättid 37 minuter*
► Användarvänlig
► Endast 2 program (tvättmaskinen)
► Låg driftskostnad
► Ingen avloppspump

Anläggningens egen tvätt
Tvättmaskinen W5105H är perfekt för tvätt av bl a 
täcken och kuddar. Maskinen är dessutom  
utrustad med ett resurssparande program för  
moppar. I kombination med torktumlaren TD6-14 
blir den egna tvätthanteringen mycket effektiv.
► Ändamålsenliga maskiner
► Ger städklara moppar
► Resurssparande
► Förenklad hantering
► Låg driftskostnad

Bokning med hjälp  
av Electrolux Vision
Electrolux Vision är ett av marknadens mest 
utvecklade boknings- och kommunikationssystem. 
Genom att placera terminaler på strategiska 
platser skapas en hög tillgänglighet och dina 
gäster kan enkelt boka tid i tvättstugan och 
betala via systemet. Vinsterna är många, bl a 
slipper du lägga onödig tid på manuell bokning 
och hantering av kontanter. Utöver bokning 
av tvättid innehåller systemet många andra 
tjänster, bl a:
► Möjlighet att lägga upp information om t ex 
händelser, restaurangmenyer och aktiviteter.
Informationen ligger som ett rullande bildspel 
på skärmen.
► Bokning av bastu, dusch, solarium och andra 
former av aktiviteter.
► Områdets grindar kan öppnas/låsas av 
gäster och personal med en bricka, vilket ökar 
tryggheten då endast behöriga har tillträde.

Service, garantier och finansiering
 
Våra produkter är självklart konstruerade för att 
fungera under många år. Men ett regelbundet  
underhåll optimerar kapaciteten. Utöver våra 
garantier erbjuder vi serviceavtal på olika 
nivåer samt finansiering. Detta tillsammans med 
vår rikstäckande serviceorganisation innebär 
ett tryggt och bekymmersfritt samarbete. 

► Kostnadsfria reparationer  
och reservdelar under perioden
► Samtliga reservdelar är original
► Service av certifierade tekniker



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 
val för vår gemensamma framtid.

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.

Upptäck Electrolux Excellence
och ta del av mer information på
www.electrolux.se/professional

Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
www.electrolux.se/professional
els.info@electrolux.se
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