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 ...daha sağlıklı bir iş yeri için çevre dostu, solvent içermeyen bir sistem?

 ...hassas tüm kumaşları mükemmel şekilde temizleyen güvenilir bir çözüm?

 ...siz ve personeliniz için kullanımı kolay ekipmanlar?

 ...şirketin başarısını kalıcı kılmaya yardımcı olan güvenilir süreçler?

 ...hizmetlerinizden memnun kalan müşteriler?

İster 
misiniz...



lagoon® Advanced Care
Tek çözüm, çok sayıda fayda
Sürdürülebilir. Çözücü madde su olduğundan ve süreçte 
herhangi bir toksik madde içermediğinden, çevre dostudur.

Hassas ürünlere karşı nazik davranır. En değerli tekstiller ve sadece 
kuru temizleme yapılabilen ince yünlülerde olağanüstü sonuçlar.

Oyunun kurallarını gerçekten değiştirir. Zor prosedürler içermeyen, 
öğrenmesi ve uygulaması kolay wet-cleaning sistemi.

Yüksek verimlilik. Geliştirilmiş yükleme faktörü ve zenginleştirilmiş 
temizleme işlemi. Daha hızlı yatırım getirisi için daha hızlı işlem süreleri.

En iyi temizleme performansı. Hızlı, etkili temizleme, 
müşterilerinize ekspres teslim hizmeti sunmanıza olanak tanır.



Çevre dostu su-bazlı temizleme:
her türlü giysi için doğal seçim
İpekliler, yünlüler, kaşmir, viskoz, nakışlı, payetli... her türlü kumaş su-bazlı temizleme 
ile tazelenir ve yenilenir. Paltolardan ceketlere, gelinliklerden kokteyl elbiselerine, deri 
kıyafetlerden ipek giysilere, yün battaniyelerden perdelere kadar:
lagoon® Advanced Care ile sınır yoktur.

İngiltere, İrlanda, Hong Kong ve Hindistan’da Woolmark ticari markası bir Sertifikasyon markasıdır.

lagoon® wet-cleaning sistemindeki özel programlar,  
sadece kuru temizleme yapılabilen Wollmark etiketli giysilerin temizlenmesi için 
The Woolmark Company tarafından 2004 yılında onaylanmıştır.



Daha verimli bir hizmet için 
eşsiz sürekli iş akışı
Wet-cleaning sisteminin öncüsü: suyun tüm avantajları 
solvent-bazlı temizlemenin hız ve basitliği ile.

Teslime hazırKurutma 
= 20 dakika

Islak temizleme 
= 25 dakika

Giysi alındı

Ütüleme 
= 5 dakika

Ön-işlem 
= 5 dakika

ProV’tex. Su sirkülasyon sistemi ile 
daha yüksek yükleme faktörü

Özel ProV’tex su sirkülasyon sistemi son derece etkili ve 
hassas yıkama etkisi ile geleneksel tüm ıslak temizleme 
sistemlerine kıyasla daha yüksek bir yükleme faktörü 
sağlar. Yükleme faktörü oranı, kıyafetler arasında herhangi 
bir sürtünme riski olmaksızın geleneksel çözümlere 
kıyasla %50 artırılır. Yıkama aşaması son derece nazik ve 
yumuşaktır. Su, giysiler arasından hızla akarak kiri akıtır ve 
tambur dönüşünün yerine geçen ideal bir girdap yoluyla 
emilir. 

Her zamankinden daha hassas ve 
etkili kurutma

Tamamen kuru, daha az kırışıklık, minimal düzeyde ütüleme 
işlemi: giysiler kurutucudan çıkar çıkmaz, herhangi bir 
asma-kurutma süresine gerek duyulmadan ütüye hazır 
olur. Kumaşın yüzeyindeki kırışıklıklar, giysiler kurutulurken 
minimum seviyeye iner. 

En iyi sonuçlara ulaşmak için özel 
deterjanlar ve ön-işlem maddeleri

Yeni temizleme programlarına mükemmel düzeyde uyumlu 
yeni nesil deterjanlar. Ön-işlem (leke giderme) maddelerinin 
tam serisi taninden yağ, mürekkep ve mumlara kadar her 
türlü leke üzerinde lekesiz bir sonuç sağlayacak şekilde işlem 
yapabilir.
 

Nasıl çalışır

Toplam işlem süresi = 55 dakika

Geleneksel
mekanik hareket

lagoon® İleri Bakım
hidrolik hareket



“ideal CLEANERS” firmasının sahibi James Leat

Oyunun kurallarını herkes için
değiştiren performans
lagoon® Advanced Care, işletmede yapılan büyük bir değişikliği temsil eder. Kumaşlara 
karşı hassas ve doğaya karşı nazik davranan, solvent içermeyen bir süreç. Olağanüstü ıslak 
temizleme performansı – hızlı, etkili, basit ve sürdürülebilir; böylece müşterilerinize mümkün 
olan en iyi hizmeti sunabilirsiniz.

Performans faktörü Solvent*
Geleneksel 
wet-cleaning

lagoon® 
Advanced Care

Farklı kumaşların temizlenebilirliği 

Yağ bazlı lekelerde performans

Su bazlı lekelerde performans 

Ekspres servise uygunluk

Ütüleme kolaylığı 

İş akışı kolaylığı

Çözümün sürdürülebilirliği

Veriler Electrolux Profesyonel tarafından farklı temizleme mağazalarında gerçekleştirilen saha testleri ve anketlerine dayanmaktadır. 
Veriler istek üzerine temin edilebilir.

* solvent = perkloroetilen ve diğer alternatif solventler.

“Geleceği görenler 
lagoon® Advanced Care’i seçecektir”

“lagoon® Advanced Care sayesinde suyla artık gerçekten her 
şeyi yapabiliyoruz. Giysiler işlemden son derece temiz çıkar 
ve onları tekrar eski biçimlerine getirmek çok kolaydır.
Artık zararlı solventleri kullanmamız gerekmiyor. 

lagoon® Advanced Care ile, artık sadece wet-cleaning yapıyoruz. 

Suyla çalışmak hem bizim için, hem de çevre için daha 
güvenlidir. Giysiler sadece gerçek anlamda temizlenmiyor, 
aynı zamanda taze kokuyor ve dokununca hoş bir duygu veriyor.

Bir parçanın işleminin mükemmel şekilde tamamlanması 
için sadece bir saat gerekiyor. Gerektiğinde ekspres hizmet 
bile sunabiliyoruz. Sistemden gerçekten memnunuz ve 
müşterilerimiz sonuçlara bayılıyorlar!”

Hohenstein Enstitüsü, laboratuvar ortamında hassas 
giysilerde lagoon® Advanced Care ve solvent temizlemenin 
etkileri üzerine karşılaştırmalı testler gerçekleştirdi. 
10’dan fazla temizleme programı sonrasında testler tekstil 
aşınması, boyutsal değişim ve renk kaybı konusunda her iki 
teknoloji için eşit veya karşılaştırılabilir sonuçlar sergiledi. 
Ayrıntılı bilgi istek üzerine temin edilebilir.



lagoon® Advanced Care, 2 farklı kapasite çözümü ile size 
maksimum düzeyde esneklik ve ileri bir tarihte sistemi büyütme seçeneği sağlar.

Temel set
70 küçük parça/gün 

Wet-cleaning işine, mevcut tüm kuru temizleme işlemlerini 
mükemmel şekilde tamamlayan profesyonel bir çözümle 
girin. Küçük bir ayak izine sahip, sınıfının en iyisi 
performans: işte lagoon® Advanced Care

İşleme kapasitesi 
6 ila 8 küçük parça/program.

Ekipman 
W555H + T5130 + ED pompaları + deterjan paketi. 

Full set
250 parça/gün 

15 kg kuru temizleme işleminin yerine geçen ideal 
çözüm; kapasite ekleme seçeneği ile tam esnekliğin 
avantajlarından yararlanın. Full Set aynı zamanda Temel 
Seti de içerdiğinden, ekspres servis de sunabilirsiniz. Büyük 
nevresim takımları Full Set ile firma içinde işlem görebilir.

İşleme kapasitesi
6 ila 8 küçük parça + 18 ila 27 parça/program.

Ekipman  
W555H + T5130 + W5180H + T5350 + ED pompaları + 
deterjan paketi. Son işlemler (ütüleme).

lagoon® Advanced Care içerdiği akıllı deterjanlar ve özel bir ön-işlem (leke giderme) kiti ile rakipsiz wet-cleaning 
işlemi sağlar.

Electrolux ve lagoon® ticari markası giysi temizliğine, eşsiz temizleme sonuçlarına, iş performansına ve maksimum 
operasyonel esnekliğe yönelik gerçekten ekolojik, solvent içermeyen bir yaklaşımı garanti ederler. 
Her türlü gereksinime yanıt veren geniş bir makine parkuru bulunmaktadır.

lagoon® Advanced Care danışmanlık, eğitim, satış sonrası hizmet ve servis olanakları içeren, kapsamlı bir tekliftir. Her 
dükkanın görünümünü zenginleştirecek iletişim materyalleri ve marketing kitleri mevcuttur.

İhtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz
esnek, modüler bir çözüm



Mükemmellik
çevreyi unutmadan
  Tüm Electrolux fabrikaları ISO 14001 sertifikalıdır.

  Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjan tüketimi ve çevreye 
   daha düşük emisyon yayması hedeflenerek tasarlanır.

  Ürünlerimizin %70’den fazlası, müşterilerin ihtiyaçlarını ve 
   çevresel faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleriyle güncellenmiştir.

 Tüm Electrolux çözümleri ROHS ve REACH uyumludur ve 
   %95’in üzerinde geri dönüştürülebilir.

 Ürünlerimizin %100’ü kalite testinden geçirilir ve cihazların tüm fonksiyonları 
  uzman teknisyenler tarafından tek tek kontrol edilir.

Electrolux Mükemmelliğini keşfetmek
ve diğer fikirlerimizi incelemek için:
www.electrolux.com.tr/professional
www.electrolux.com/professional

electroluxprofesyonel


