
Det perfekte tilskuddet
til vaskerommet

Tilbehør
for best plassutnyttelse og perfekte resultater

Opphengsstang Skohyller

Vottehengere

Produktutvalg DC6-4 DC6-8 DC6-10 DC6-14 DC6-15

Elektrisk modell 
- utluft

Ikke tilgj.

Elektrisk modell 
- varmepumpe

Tørkeskap er en ideell partner til våre Line 6000 vaskemaskiner og tørketromler.
Ved bruk av tørkeskap unngår man mekanisk bearbeiding. Takket være tørkeskapenes 
oppbygging vil tekstiler, plagg og utstyr bli skånsomt behandlet. En kvalitetsløsning uten 
sidestykke.

Et tørkeskap er ikke 
en erstatning for 
en tørketrommel, 
men et perfekt 
supplement for å 
kunne tilby den 
beste service til 
dine kunder

Spar penger 
og energi 

Varmepumpe-
teknologi

Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant for å sjekke tilgjengeligheten
av varmepumpetørkeskap i ditt land, i henhold til lokale begrensninger.



Excellens 
med tanke på miljøet
 Alle våre fabrikker er ISO 14001-sertifiserte

  Alle våre løsninger er utviklet for lavt forbruk 
av vann, energi, kjemi og skadelige utslipp

  I de siste årene har over 70 % av våre 
produktfunksjoner blitt oppdatert med tanke 
på våre kunders miljøbehov i tankene

  Vår teknikk følger RoHS- og REACH-direktiver 
og er over 95 % gjenvinningsbar

  Våre produkter er 100 % kvalitetstestet av  
eksperter

Følg oss gjerne på:
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Excellence er sentral i alt vi gjør.
Ved å forutse våre kunders behov ønsker vi å yte og tilby
Excellence i form av ansatte, partnere, innovasjoner, løs-
ninger og tjenester. Vi ønsker å bidra til å gjøre våre kunders 
arbeidsliv enklere, mer lønnsomt og bærekraftig - hver dag.

www.electroluxprofessional.com
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Vårt bidrag til et 
uanstrengt vaskeri
Line 6000 tørkeskap 



Brukervennlig
 ► Brukervennlig kontrollpanel med 
automatiske programmer

 ► Ergonomisk posisjonering av 
kontrollpanel og dørhåndtak

 ► Punktknapper som standard
 ► Barnesikring

Spar tid
Rask og skånsom tørking, raskere
og bedre enn henge- eller 
flattørking.
Tørk 6 kg bomull på mindre enn
45 minutter!

Super beskyttelse ved tørk av 
tekstiler og utstyr - hver dag!

Spar plass,  
driftsutgifter og energi
Tørk en ladning mens du reduserer 
driftskostnader og energi takket 
være programmer som stopper 
automatisk når ladningen er tørr. Vi 
har også varmepumpeversjonen 
for ytterligere besparelser.

Enestående fleksibilitet
Designet, ikke bare, for delikate 
plagg, men også for beskyttende 
arbeidsklær, utendørs klær og 
klumpete ting. Tørkeskap dekker 
alle dine behov

Topp resultater  
og tekstilpleie
takket være mild tørking kan du forlenge 
levetiden til plaggene og arbeidstøyet ditt.

Ingen mekanisk bearbeidelse under tørk 
betyr at tørkeskap er egnet for alle segmenter 
som krever tørking av ømfintlige gjenstander 
(ull,silke) eller/og klumpete gjenstander (sko, 
hjelmer, arbeidsklær). Eventuelt funksjonelt 
tilbehør eller elementer som glidelåser, 
reflektsstriper eller beskyttelseslag blir ivaretatt.

Få de samme fordelene  
og de gode resultatene med 
mindre energiforbruk Reduser 
forbruket, hjelp planeten vår.

Tilgjengelig

i varmepumpe-

versjon*

*Ved tørkeskap med varmepumpe er god ventilasjon i 
rommet veldig viktig. Ta kontakt med oss for en prat eller 
befaring eller hør med en autorisert fagmann på ventilasjon



Super beskyttelse ved tørk av 
tekstiler og utstyr - hver dag!

Skånsomme og effektive 
tørkeløsninger for dine kunder, 
gjester og ansatte.

Et godt valg  
for skiklær og 
parkdresser
Tørkeskap er et utmerket 
valg for tørk av f.eks. skiklær 
og andre fritidsklær. Etter 
skituren har du behov for å 
få tørket klær, hansker, luer 
og støvler raskt slik at de 
er tørre til kveldsturen eller 
morgendagens. Tørkeskap er 
også perfekte i barnehager 
til  tørk av parkdresser, 
votter og støvler. Eller på 
skolefritidsordningen etter lek i 
søle og regn..

Skånsom tørk av 
ømfintlige tekstiler og 
finere plagg
Når det kommer til tørk av 
ull, fløyel, silke og sarte 
tekstiler. innebærer tørking 
i trommel  en større risiko 
for kvalitetsreduksjon på 
grunn av for stor mekanisk 
bearbeiding, spesielt lange 
kjoler og skjorter. 

Tørkeskap er en perfekt 
løsning for akkurat disse type 
plagg. Ikke bare for vaskerier, 
men også hotell som kan tilby 
dette som en tjeneste til sine 
gjester.

Arbeidsklær- 
i tipp-topp stand!
Brann- og redningstjenesten 
og veiarbeidere m.m. 
jobber ofte utendørs i regn 
og snø. I slike tilfeller er det 
ikke nødvendig å vaske 
uniformene etter bruk, men 
sørge for at de blir tørre og 
klare til neste økt. Ansatte kan 
nå jobbe uten å bekymre seg 
for om refleksstriper, glidelåser 
og overflatelag er i orden. 
Sikker, rask og effektiv tørk!

Takket være Line 6000 tørkeskap 
kan du tenke på noe annet enn 
hvordan få tørket tøyet! Kos deg 
med været! 



“Ved tørking av selskapskjoler, dyre gardiner eller vanntette utendørsklær, er 
tørkeskapet uunnværlig” 
 
 (Ewa Hanson, renserieier)

Ulike kundebehov?
En perfekt løsning

“I vintersesongen tilbyr vi varme skistøvler og tørre 
funksjonelle klær og hansker som en del av vår 
service - takket være tørkeskapene” 
 
 (Michelle Marchand, ansvarlig på et vintersportsted)

“Barna våre liker å leke ute - i all slags vær.
Tørkeskapene tørker klærne raskt og holder luften 
innendørs tørr også! ”  
 
(Claudia Doden, førskolelærer)

“Livet til menneskene i vårt selskap er 
avhengig av at arbeidsklærne deres 
holder høy kvalitet. Disse tørkeskapene 
beskytter plaggene og øker levetiden 
på de. “  
 
(Peter Wagner, daglig leder)


