
Tvättmedel för tvätt 
i professionella maskiner
Svanenmärkt tvätt-, blek- och  
mjukmedel som ger fantastiska tvättresultat
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En bekymmersfri 
helhetslösning
Vi erbjuder en komplett lösning som täcker precis allt som har med ert tvättbehov att 
göra, från tvättmedel, tvättmaskiner och tillbehör till pumpar, service och finansiering. 
Det betyder också att alla ingående delar i er tvättlösning bidrar till en bekymmersfri 
helhet där ni endast har en leverantör att vända er till, oavsett vad ni behöver hjälp med.    

Allt vårt kem är testat av våra experter tillsammans med våra maskiner för att  
ni ska kunna vara säkra på att de ger ett förstklassigt tvättresultat. Det är också 
Svanen-märkt och skonsamt för miljön. 

Genom en effektiv installation och noggrann programmering av doseringspumparna 
säkerställer vi en minimal tvättmedelsförbrukning. Tillsammans med maskinfunktionen 
Automatic dosing får ni en mycket smidig och lönsam lösning, som kräver ett minimum  
av underhåll och eliminerar problemet med överdosering. Detta bidrar även till ett 
minskat servicebehov och längre livslängd på maskiner och kläder.

Lägre förbrukning - lägre kostnader
Minskat servicebehov - längre maskinlivslängd och lägre kostnader  
Minskat emballage - minskat städbehov - lägre kostnad

Minskad risk för överkänslighet för kem 
Prenumeration - minskad order- och leveranshantering
Ökad kundnöjdhet

Maximera användning & minimera belastning  
med automatisk dosering

Automatisk dosering med avancerad viktmätning ger er

Beställ enkelt via www.electroluxprofessional.com  
eller via vårt partnernätverk, du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida.  
 
Vi erbjuder även prenumerationstjänster på förbrukning där ni planerar leveranserna 
så att de passar er. 



Att använda vårt sortiment av Svanen-märkta produkter innebär effektiv rengöring med
en garanterat hållbar process, från val av råmaterial till prestandatester, verifierade av en
extern revision. Svanenmärket är Nordens officiella miljösymbol, ett frivilligt och praktiskt 
verktyg som hjälper konsumenter att aktivt välja miljövänliga produkter. Svanen-symbolen 
är ett ISO 14024 typ 1 miljömärkningssystem och är ett tredjeparts kontrollorgan. Produkter 
som bär Svanens miljösymbol uppfyller högt ställda miljökrav och ofta klimatkrav. Produktens 
livscykelperspektiv analyseras, d v s produktens påverkan på miljön, från råmaterial/ursprung 
till avfall. Krav ställs också på kvalitet, hälsoaspekter och prestanda/funktionalitet. Varje 
produktgrupp måste uppfylla övergripande allmänna kriterier samt produktspecifika krav.

Effektivt & miljövänligt med enastående resultat

Tvättmedel 
som du kan  
lita på

Testat av våra experter
Svanenmärkt
Utmärkta tvättresultat
Effektiv logistik
För professionella  
maskiner

KOPPLA IHOP MED BILDEN. Förklara vilka 
maskiner som medlet kan användas till!

L07 - Tvättmedel Gentle
Koncentrerat, komplett tvättmedel. Generell användning för kulör och fintvätt och bra  
tvättresultat på i stort sett alla typer av fläckar och smuts. Skonsamt mot färger.
Tvättar från 20° C.
PNC: 432731145 Förpackning: 20 liter

L08 - Blekmedel
Blekmedel för både bomull-och polysterbomull. Ger bra resultat mellan 40-75° C. 
 

PNC: 432731146 Förpackning: 20 liter

L09 - Mjukmedel
Optimalt mjuk tvätt även i korta tvättcykler. Minskar statisk elektricitet och ger inga  
fläckar på färgade plagg, eller avlagringar på strykjärn.

PNC: 432731147 Förpackning: 20 liter

Vårt nya tvättmedelsortiment har utvecklats för att erbjuda hög kvalitet, säkerhet
och effektivitet samt en låg miljöpåverkan. Electrolux Professionals engagemang för 
kvalitet och miljö garanteras av vår Svanen-certifiering.

Line 6000 
+ tvättmedel från 

Electrolux Professional 
är en perfekt 

kombination för 
utmärkta 

tvättresultat



Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Miljömedveten handling
är mer än bara ord
  Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är designade för låg förbrukning 
av vatten, energi, tvättmedel och skadliga utsläpp.

  Under de senaste åren har 70% av våra produkter 
uppdaterats med våra kunders klimatavtryck i åtanke.

 Vår teknik uppfyller RoHS- och REACH-standarder 
.  och är till mer än 95% återvinningsbara. 

Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com
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Billingens Hushållsservice AB
Gustav Adolfsgatan 45
541 45 Skövde
Tel: 0500-41 80 57
skovde@electroluxservice.se


