
Efterbehandling
= 5 min5

Förbehandling
= 5 min2

Redo att 
leverera

lagoon®-tork
= 20 min

4

Mottagning 
av plagg1

6

Total processtid = 55 min

lagoon®-tvätt 
= 25 min

3

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.
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Experience the Excellence
professional.electrolux.com
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Föreställ dig
att kunna 
erbjuda dina 
kunder helt
fantastiska
tvättresultat
på ett verkligt
miljövänligt sätt.
Line 6000 
lagoon® Advanced Care

Maximal komfort,
obegränsad prestanda

Stärk din konkurrenskraft 
och miljöprofil genom att 
välja lagoon® Advanced 
Care - den hållbara 
lösningen för tvätt av 
ömtåliga textilier.

Säg adjö till skadliga kemikalier tack vare lagoon® Advanced Care, ditt verkligt gröna 
alternativ,  med en snabb hanteringsprocess och en snabb avkastning på investeringen. 
Utrustningen ger dig också unik flexibilitet då den kan användas även för vanlig tvätt. 

Snabb avkastning
på investeringen
...med bättre fyllnadsfaktor,
mindre förbehandling,
enklare efterbehandling  
och kortare processtider.

Hållbart och
miljövänligt
Vattenbaserad rengöring
som är helt fri från den traditionella 
kemtvättens negativa inverkan på 
hälsa och miljö.

Bästa resultat  
på ömtåliga plagg
Skonsam mot känsliga textiler som siden och ull 
märkt med kemtvättsymbol, tack vare mindre 
mekanisk hantering.

Torrt-till-torrt på 1 timme
Smart hantering och nyutvecklade
tvättmedel ser till att plaggen blir
helt torra direkt i torktumlaren –
hängtorkning behövs inte längre.

Få kunderna att
komma tillbaka
Enastående resultat för alla typer
av plagg, tack vare nyutvecklade
tvättmedel och program.
Och det doftar rent och fräscht!

lagoon® Advanced Care
ger dig mervärden

Tvättar du redan känsliga plagg
och letar du efter ett mer hållbart
alternativ till lösningsmedel? Är du
missnöjd med befintlig teknik och
letar efter något som kan föra ditt
företag ett steg längre och ge dina 
kunder en fräschare upplevelse?
Då behöver du inte leta längre!
lagoon® Advanced Care är det
enda riktigt gröna alternativet
till lösningsmedel för att hantera
känsliga plagg.

Ge dina 
kunder det 
allra bästa

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



lagoon® Advanced Care Essential Set: det perfekta paret för att ge dig full kontroll
och enkel hantering. Ett riktigt plug & play-system som du kan installera var som helst.
Enfaslösningar finns tillgängliga.

lagoon® Advanced Care är allt du någonsin önskat: skonsamt men högeffektivt, fritt från 
lösningsmedel och med en frisk och fräsch doft. Lätt att använda, lätt att älska.

Ett unikt spa för
alla känsliga plagg 

Tvättmedelsortiment
lagoon® Advanced Care fungerar med två tvättmedel och en conditioner. Fyra fläckborttagningsmedel, ett
förbehandlingsmedel, plus ett tillsatsmedel för att minska risken för färgöverföring, kompletterar processen.

80 plagg/dag* 
80 helt bearbetade plagg 
per dag på mindre än 0,5 m2

När du väljer
lagoon® 
Advanced Care
väljer du en
värld av unika
fördelar och
en support som
du aldrig har
upplevt tidigare.

lagoon® Advanced Care Essential Set 2.0

Allt du behöver för att komplettera ditt lagoon®-system och få bästa tvättresultat

Tvättmaskin WH6-6 Unik ProV’tex-funktion säkerställer en skonsam bearbetning och hög fyllnadsfaktor

Torktumlare TD6-7 Ny, fullt reverserande trumma och nytt fuktavkänningssystem som garanterar ett jämnt torkningsresultat

Doseringspumpar ED 3 pumps plug & play-pumpar för exakt kemdosering varje gång. Rapporteringssystem inkluderat.

Tvättmedel lagoon® pack Set med 2 tvättmedel och 1 conditioner, automatiskt doserade för bästa resultat.

Fläckborttagning lagoon® pack Set med specialutvecklade produkter för ett fläckfritt resultat.

• Specialutvecklade tvättmaskiner 
och torktumlare 

• Smarta, högeffektiva medel  
för tvätt, efterbehandling och 
fläckborttagning, unikt utvecklade 
för lagoon® Advanced Care

• Utbildningspaket och certifieringar
• Intelligent dosering
• Tillbehör och förbrukningsvaror
• Nätverk av experter  

tillgängliga på olika språk
• Marknadsföringspaket med 

leaflets, fönsterdekaler och rollup
• Essentia service- och 

underhållspaket
• Marknadssupport för att 

informera och attrahera dina kunder

One-stop-shop   
med allt du behöver

Fantastiska resultat
på liten yta

Prespottingbord lagoon® specifik Flera modeller tillgängliga för att motsvara era behov

Strykbräda lagoon® specifik Flera modeller tillgängliga för att motsvara era behov

Form Finisher lagoon® specifik Flera modeller tillgängliga för att motsvara era behov

W01 - lagoon®  
Sensitive Detergent

W02 - lagoon®  
Delicate Detergent

W03 - lagoon®  
Sensitive Conditioner

A01 - lagoon®  
Pre-Treatment

A02 - lagoon® 
Colour Transfer Reducer

P01 - lagoon®  
Protein Stain Remover

P02 - lagoon®  
Tannin Stain Remover

P03 - lagoon® 
Greese Stain Remover

P04 - lagoon®  
Ink Stain Remover

Nytt omfattande programbibliotek med
dedikerade program för ull, siden och
blandade fibrer. Mjukt 40°-program för
känsliga plagg.

Nytt programbibliotek

Kontrollpanelernas ergonomiska placering
gör dem enkla att nå och använda.

Ny position för kontrollpanelen

75% fyllnadsfaktor och mycket effektiv
rengöring av alla känsliga plagg, tack vare
den unika hydrauliska bearbetning som ProV’tex
erbjuder och som ersätter traditionell
mekanisk bearbetning.

Cirkulerande vattenflöde

Torktumlarens stora lucka
ger full översikt. 

Stor lucka

Få komfort

Optimalt luftflöde och noggrann fuktmätning
garanterar perfekta torkresultat

Perfekt torkning

Få kontroll
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Godkänt
av experterna
Hohenstein-institutet har genomfört
jämförande tester på effekterna av både
lagoon® Advanced Care och rengöring
med lösningsmedel på känsliga plagg,
i laboratoriemiljö. Efter fler än 10
tvättcykler har testerna visat lika eller
jämförbara resultat för båda teknikerna,
vad gäller textilslitage, dimensionförändring
och färgförlust. Testresultatet finns tillgängligt
och kan erhållas på begäran.

Ullprogrammen på lagoon®
wetcleaningsystem har godkänts av
The Woolmark Company sedan 2004
som tvättmetod för ullplagg märkta med
endast kemtvätt.

lagoon® 
Essentia: ett 
serviceavtal  
du kan lita på

*Avser mix av jackor, byxor, skjortor, kjolar och andra små persedlar.


