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Çamaşırhanenizi 
kolayca şekillendiren
Line 6000 Kurutma Makineleri
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Siz 
anlattınız...

...biz dinledik

Daha az çaba harcayarak ve 
maliyetlerimi düşürerek kesinlikle 
en iyi sonuçları alabileceğim birinci 
sınıf bir çamaşırhane işletmeme 
yardımcı olun. Fiziksel yorgunluğu 
azaltan ergonomik tasarım ve 
anlaşılır, çekici arayüz sayesinde 
ekibimin daha fazla işi daha hızlı 
yapmasına ihtiyacım var. Düşük 
kullanım ömrü maliyetleri ile 
her geçen yıl tasarruf yapmamı 
sağlayacak dayanıklı bir cihaz 
istiyorum.

Line 6000 tasarruf etmenizi sağlayacak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve beklentilerinizin 
ötesine geçecek. 
Geniş kapsamlı araştırmalarımız ve en ileri seviye ürün geliştirme yöntemlerimiz sayesinde, 
ergonomik kurutma makineleri serimizi yorulmadan kullanabilir ve olağanüstü tasarruf 
sağlayabilirsiniz. Bulut üzerinden bağlantı sağlayarak, çamaşırhanenizin sizin yerinize 
çalışmasını sağlıyoruz. Bize katılın ve işlerinizin ne kadar büyüyebileceğini keşfedin.
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Yenilik, mükemmel performansın ilk adımıdır

Uzun vadeli tasarruflar 
Paradan ve zamandan 
tasarruf etmenizi sağlayan ve 
sürdürülebilir bir yaşam tarzına 
imkân veren yenilikçi özellikler.

Daha kolay, daha sağlıklı, 
daha güvenli 
Olağanüstü bir kullanıcı 
deneyimi için insan merkezli 
bir yaklaşım ile onaylı, 
ergonomik tasarım.

Gerçek zamanlı çözümler 
İşinizi geliştirmek için 
dilediğiniz yerden cihazınızın 
durumunu ve performansını 
izleyin ve işlem yapın.

Olağanüstü verimlilik
Daha kısa sürede daha fazla 
kurutma yapın.
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Önceliğimiz, her gün 
kullanım yapan insanlar 
için mükemmel bir şekilde 
tasarlanmış çözümler 
yaratmaktır. En az çaba 
ile olağanüstü sonuçlar: 
işte bu kadar kolay.

Daha kolay,
daha sağlıklı,
daha güvenli



Sektörde bir

İLK

Onaylanmış rahatlık

Kullanılabilirlik konusunda 
öncülerden
Ergonomik müdahaleler kas-iskelet sistemi 
bozukluklarını (WMSD) %59 oranında azaltabilir, 
hastalık izinlerini ortalama %75 oranında 
düşürebilir ve verimliliği %25 oranında arttırabilir.

Washington Eyaleti
İş & Sanayi Departmanı

Kullanıcı arayüzü üçüncü taraflarca testlerden 
geçmiştir ve yeni serimiz uluslararası ergonomi 
standartları ve insan merkezli tasarım açısından 
sertifikalıdır.

Kurutma makinelerimiz, ergonomi açısından prestijli 
4 yıldıza sahiptir. Bu, işletmecilerin daha az baskı 
ve yorulma hissetmelerinin sağlanması amacı ile 
kullanıcı tarafından test edildiği anlamına gelir, 
böylece işiniz de giderek gelişmektedir.
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Her gün kurutma yapan bir kişi, uzanma ve eğilme gibi sürekli tekrarlanan hareketlerin işi 
zorlaştıracak ve üretkenliği azaltacak zorlanma noktaları olabileceğini bilir. Kullanıcılar 
ile cihaz arasındaki fiziksel ve kavramsal ilişkiye odaklanarak, bu hareketlerin her birini 
her açıdan hiç yorulmadan yapabilmek amacı ile daha rahat bir hale getiriyoruz.

Tasarımımız tamamen
size yöneliktir 

4 yıldızlı
Deneyim

Ergonomi alanındaki
ilkelere uygunluk
Sizi düşünerek yapılan tasarımlar

Kanıta dayalı antropometrik &
biyomekanik uygunluk 
Yaralanma riskinin azalması

Kanıta dayalı kullanılabilirlik
Yıllarca süren profesyonel çalışmalar 
ile uzmanlıkta ulaşılan doruk noktası

İnsan merkezli tasarım 
Çamaşırhaneyi kolay ve stressiz 
hale getirmek için
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Yalıtımlı cam kapağın dışı ısınmaz, 
böylece parmaklar ve eller için 
yanma riski oluşmaz. Ayrıca ısıyı 
içeride tutar, böylece oda sıcaklığı 
etkilenmez.

Kullanıcılar için daha güvenli

Kapak ergonomik açıdan en uygun 
yüksekliğe yerleştirilmiştir. Yükleme ve 
boşaltma için asıl fark yaratan budur.

İdeal yükseklik

Kapak uzun ömürlü tasarlanmış 
olduğundan, kurutma makinesinin 
kullanım ömrü boyunca performansı 
optimum düzeyde olacaktır.

Sağlam ve dayanıklı

Fark yaratan kapak:

Filtre çekmecesi 
tam ihtiyacınız olan yerde

Tutma kolu tasarımı ve kolay kapanan 
manyetik kapak sayesinde, kapağı 
rahatça açın ve kapatın.

Daha iyi kavrama

Yatay filtre çekmecesi, erişimi kolay olacak ve 
eğilme gerekmeden temizleme yapılabilecek 
şekilde yerleştirilmiştir. En küçük detaya kadar 
insan merkezli olan tasarım, fiziksel olarak zorlu 
bir işte yorgunluğunuzu alır.

Maksimum rahatlık

Yeni ürün serisi, ısıtma sisteminden 
bağımsız olarak (gaz, elektrik, buhar 
veya ısı pompası), bir metrekareden 
daha az bir yer kaplar.

Yerden tasarruf

dar

ince

Rahat çalışın, daha 
küçük alanda kurutun

Videoyu 
izleyin ve  
daha fazlasını 
keşfedin!



COMPASSPRO

Compass Pro® mikroişlemci geniş bir ekran aracılığı 
ile çalışır, bu ekran aracılığı ile istediğiniz programı 
istediğiniz dilde kolaylıkla seçebilirsiniz.
Sık kullanılan programlar için hızlı seçim butonları 
ve normal/düşük sıcaklık, hassas giysiler ve diğer 
seçenekler için sezgisel yeni simgeler bulunmaktadır.

Düşük 
Sıcaklıkta 
Hassaslar

Normal 
Sıcaklıkta

Ekstra Kurutma

Yünlüler Düşük 
Sıcaklıkta 
Kurutma

Akıllı 
arayüz
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Fark yaratan kapak:

Filtre çekmecesi 
tam ihtiyacınız olan yerde

Yer açısından sıkıntı yaşıyorsanız, sizin için çözümümüz var.
TD6-7 Kurutma Makinesi, daha küçük yıkama makinemiz ile mükemmel bir şekilde 
üst üste yerleştirilebilen kompakt ölçülerde tam bir profesyonel modeldir. Tek başına 
veya kule şeklinde kullanabilirsiniz: yeni Compass Pro (R) arayüzü, kolay erişim için 
kurutma makinesinin üstüne veya altına yerleştirilebilir.

Kapladığı küçük alan sayesinde bu kurutma makinesi, optimum sonuçlar ve rakipsiz 
verimlilik sunarak zorlu yerler için bile uygundur veya daha fazla cihaz kurulumu için 
size daha fazla alan bırakır.

0,4 m2'den daha az bir alanda 

günde 70 kg kurutun!

Burada, kontrol paneli üstte TD6-7'yi 
görebilirsiniz. Üstüne bir yıkama makinesi 
veya başka bir kurutma makinesi konulabilir 
mi? Hiç sorun değil: panel aşağıya 
taşınabilir.

Daha küçük boyutta
büyük avantajlar 

Üst üste yerleştirilebilir!
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Uzun vadeli 
tasarruflar

Bir çamaşırhane işini 
yürütmenin ne kadar 
maliyetli olabileceğini 
bilirsiniz. Maliyetlerinizi 
düşürmemize izin verin, 
böylece işinizi geliştirin.



Experience the Excellence
professional.electrolux.com

İlk yatırım maliyeti
%8
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Bir yatırımın maliyetini değerlendirirken, ilk yatırım maliyeti buz dağının sadece görünen 
kısmıdır. İşletme maliyetleri her geçen yıl daha da artar ve harcamalarınızın en önemli 
bölümünü oluşturur. Uzun vadede, kurutma makinelerimiz size daha da az maliyetli 
olacak ve yatırımınızı daha kârlı hale getirecektir.

Ne kadar tasarruf 
ettiğinizi görmek için 
yüzeyin altına bakın

Diğer kurutma makinelerinin 
kullanım ömürleri boyunca 
oluşan yüksek maliyetlerinin 
aksine, bizim makinelerimiz 
paradan tasarruf etmenizi 
sağlayan özellikleri ve dayanıklı 
tasarımları sayesinde, tasarruf 
etmenize imkân vererek daha 
ince bir buz dağı oluşturur.

Bizim "buz 
dağımız" incedir

► Enerji

Burada başka markaların kurutma 
makinelerinin kullanım ömürleri 
boyunca maliyetleri gösterilmiştir.

Rakiplerin kullanım 
ömrü maliyetleri

Zekadan Mükemmelliğe
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, fikirlerini ve önerilerini 
değerlendirerek, çalışma hayatlarını daha kolay ve 
daha kârlı hale getirecek akıllı çözümler yaratıyoruz.

%92
Kullanım ömrü 
maliyetleri
Bu maliyetler, kurutma 
makinenizin kullanım ömrü 
boyunca yapacağınız 
harcamaların toplamını 
oluşturur.
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Tasarruf etmenizi 
sağlayacak devrim 
niteliğinde yenilikler 
sunuyoruz

Line 6000, enerji tasarrufu ve hız açısından diğer 
kurutma makinelerinin bir kaç tur önündedir. Bu, bizi 
çevreleyen dünya için ve elde edeceğiniz sonuçlar 
açısından yararlıdır.
Ağırlıklı olarak gelişmiş teknolojilere yatırım yaparak, 
olağanüstü kurutma sürelerine ulaştık ve aynı 
zamanda kurutma makinelerinin kullanım ömrü 
maliyetlerini düşürdük.

Isı Pompalı Kurutma 
Makineleri: sürdürülebilirlik, 
performans ile bir araya 
gelince...

Isı Pompalı Kurutma Makineleri, enerji tasarrufu açısından 
her zaman iyi bir dereceye sahip olmuştur. Bizim 
makinelerimiz bunu bir adım daha ileri taşımakta ve 
geleneksel kurutma makineleri ile karşılaştırıldığında 
%60'tan fazla tasarruf sağlamaktadır.

Geçmişte, ısı pompalı teknoloji aracılığı ile yapılan 
enerji tasarrufları, daha yavaş kurutma sürelerine neden 
olmaktaydı. Electrolux Professional, Isı Pompalı Kurutma 
Makineleri ile performansı bir araya getirerek kuralları 
değiştirdi.

enerji tasarrufu
%60'tan fazla



Drum
Speed
Drum
Speed
Drum
Speed
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• egzoz
• su soğutma sistemine

Hassas ipeklilerden yoğun pamuklulara kadar: mekanik işlemi kontrol 
etmek için tambur hızı manuel olarak ayarlanabilir. En hızlı biçimde 
kurutma için, giysiler tamburun içinde en doğru şekilde hareket eder.

Tüm testillerde 
en iyi sonuç

Her koşulda
verimli
Kapladığı alan ve plug & play 
“tak & çalıştır” özellikleri ile Isı 
Pompalı ürün serisi neredeyse 
her yere kurulabilir. Böylece 
egzoz veya su soğutma sistemine 
gerek kalmadığı için kurulum 
maliyetlerinden tasarruf sağlanır!

gerek yoktur.

Dilediğiniz yere kurun 
ve tasarruf edin!



Adaptive
Fan

Adaptive
Fan

Adaptive
Fan

ON

OFF
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Uyarlanabilir Fan kontrolü, seri halde birden fazla kurutma 
makinesi bulunan yerler için de çok önemli olabilir:

Kurutma teknolojisinde 
heyecan verici 
haberler

* Uyarlanabilir Fan sadece elektrikli versiyonda kullanılabilmektedir.

Uyarlanabilir Fan kontrolü, fan hızını otomatik olarak ayarlayarak enerji 
tasarrufu sağlar, kurutma süresini kısaltır ve eşit kurutma sonucu sağlar.
Gerektiğinde gürültü seviyesini düşürmek için de kullanılabilir ve kurutma 
makinelerinin zorlu ortamlarda montajını kolaylaştırır. Uyarlanabilir 
Fan, örneğin filtreler tıkandığında veya havalandırma kanalları çok dar 
olduğunda otomatik olarak çalışır. Fanın daha uzun süre kullanılabilmesine 
de olanak vererek zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

Yüksek performans, daha az gürültü 

Havalandırma 
kanallarınız genişledikçe, 
filtreler daha temiz kalır 

Uyarlanabilir Fan, hava akışının 
verimli olması amacıyla her bir 
kurutma makinesinin fan hızını 
ayarlayarak telafi edecektir.

Havalandırma 
kanalınızın çapı 
sabit olduğunda:

havalandırma kanalının 
uygun çaplı olması

Hava %100 
dışarı atılır

Kanal daha küçük 
olmasına rağmen 
hava %100 dışarı atılır 

havalandırma kanalının 
daha küçük olması
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Moisture
Balance
Moisture
Balance
Moisture
Balance Nem Dengesi kurutma işlemi boyunca 

nem seviyesini tam olarak ölçer. 
Kuruduklarında ya da ayarladığınız 
nem seviyesinde, giysilerinizi korur ve 
enerji tasarrufu sağlar.

Aşırı kurutma yapmadan 
kurutma

Tüm kurutma 
makinelerimiz için

Videoyu 
izleyin ve  
daha fazlasını 
keşfedin!
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Olağanüstü 
verimlilik

Çamaşırhane işi çok fazla zaman 
ayırmanız gereken bir iştir.
Cihazın daha hızlı olması, her 
gün daha fazla yıkama/kurutma 
işlemi yapılabileceği anlamına 
gelir: işinizi daha verimli 
hale getirmek için en kolay 
yöntemdir.
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Daha kısa sürede,
daha fazla kurutun

Her seferinde maksimum 
verimlilik ve sürekli ideal 
sonuçlar. Daha fazlasını 
keşfetmek için sayfayı 
çevirin. 

Daha yüksek 
kârlar

Memnun 
müşteriler

Başarıya ulaşmak, müşterilerin beklentilerini 
karşılamada ve iş gereksinimlerini karşılayan 
ürünler sunarak, onların gerçeğe 
dayandırılmasında yatmaktadır.

Line 6000 ile ödün vermeden, en fazlasını elde 
edersiniz.



= +
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Satın alabileceğiniz 
en verimli kurutma 
makinesi
Bizim kurutma makinemiz gibi aynı sürede, aynı hacimde işlem 
yapabilecek başka bir kurutma makinesi bulunmamaktadır. Çok fazla 
miktarda yüklemeyi ne kadar kısa sürede makineye yerleştirebileceğinize 
ve işlerinizin ne kadar gelişeceğine hayret edeceksiniz.

Daha küçük kurutma makinesinin 6 kg giysiyi 
kurutması 42 dakika* alır. Daha büyük modeli 
seçtiğinizde daha da fazla verim sağlayacaksınız!

Daha kısa sürede 
daha fazla giysi kurutun

Biliyor 
muydunuz?
Bu kadar yükü aynı sürede makineye 
doldurmak için, diğer markalarda bir yerine 
iki kurutma makinesine ihtiyaç duyarsınız!

*Nominal kapasitede, ilk nem değeri %50 olan 
%100 pamuklular tamamen kurutulur.

Sektörde başka hiçbir makinede 
bulunmayan performans!

16
Piyasadaki en kısa 
kurutma süresi

*Nominal kapasitede, ilk nem değeri %50 olan 
%100 pamuklular tamamen kurutulur.

KG42DAKİKADA*
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Gerçek 
zamanlı 
çözümler 

İşinizi kolaylaştıran ve 
geliştirmenize yardımcı 
olan dijital çözümler 
dünyası. Sadece sizin
için tasarlanmış, artan
sayıdaki hizmetlerimizden 
faydalanın.



Electrolux Professional OnE, çamaşırhane operasyonunuzu optimum düzeye 
çıkarmak için size yardımcı olan dijital bir ortaktır. OnE, her seferinde doğru karar 
vermeniz için gün içinde sizi yönlendirir. İster işletme sahibi, yönetici, işletmeci, 
teknisyen olun, OnE Electrolux Professional çözümlerinden en üstün performansı 
elde etmenize yardımcı olur. Bu, gelirlerinizi maksimum düzeye çıkaracak ve 
yatırımınızın geri dönüşünü hızlandıracaktır.

Eşsiz bir ortak. Faydalarla dolu bir dünya.
OnE etkisi
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Electrolux Professional OnE, işlemlerinizi 
uzaktan kontrol edebilmenize imkân sağlar. 
Böylece, işinizin diğer kilit konularına 
odaklanmak için zaman kazanırsınız.

Çalışma hayatınızı 
iyileştirin

Electrolux Professional OnE, tüketimi en aza 
indirmenize ve işinizin verimliliğini optimum 
düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Böylece 
kârlılığınız maksimum düzeye çıkacaktır.

Kârı en üst düzeye 
çıkarın

Electrolux Professional OnE, üretim akışınızı daha 
iyi organize etmeniz için ve böylece verimliliğinizi 
ve üretim kalitenizi arttırma ve en yüksek kalite 
standartlarına ulaşma konusunda size bilgi verir.

Performansınızı arttırın

Electrolux Professional OnE, beklenmedik arızalar için 
maliyetlerinizi azaltırken, maksimum çalışma süresi sağlamak 
için doğru zamanda bakım planlamanıza yardımcı olur.

Cihazınızın kullanım 
ömrünü arttırın
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Ekipmanınızın
performansını koruyun

Güvenebileceğiniz 
servis anlaşmaları

Her zaman 
yararlanabileceğiniz 
servis ağı İşletmenizin ihtiyaçlarına göre çeşitli bakım ve destek 

hizmetleri sunan esnek, kişiye özel hizmet paketleri 
arasından seçim yapabilirsiniz.

Beklenmedik sorunları önlemek için 
Electrolux Professional Kılavuzlarına ve 
tavsiyelerine uygun olarak doğru bakım 
yapılması önemlidir. Electrolux Professional 
Müşteri Hizmetleri, çeşitli özel hizmet 
paketleri sunar. Daha fazla bilgi için tercih 
ettiğiniz Electrolux Professional Yetkili Servis 
Partnerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Essentia, rekabet avantajına sahip olmanızı sağlayan özel bir hizmet olan Üstün Müşteri 
Hizmetleri'nin kalbidir. Essentia, güvenilir bir servis ağı, bir dizi özel hizmet ve yenilikçi 
teknoloji ile size ihtiyacınız olan desteği sağlar ve işlemlerinize özen gösterir.

149'dan fazla ülkede 2.200'den fazla yetkili servis ortağına, 10.000 servis mühendisine ve 
170.000'den fazla yedek parçaya güvenebilirsiniz.

Essentia  
Ekibi size hizmet 
etmek için oluşturuldu.
Her zaman, her yerde...

Çalışma hayatınızı kolaylaştıran, benzersiz 
bir servis ağı ile sizi desteklemeye hazırız ve 
kararlıyız.

Videoyu 
izleyin ve  
daha fazlasını 
keşfedin!
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Çamaşırhanenizin hareketli 
kalmasını sağlayın!
Geniş aksesuar serisi ile verimlilik ve en iyi ergonomi

► Tekstillerin taşınmasını kolaylaştırmak ve tekrarlanan kas 
yaralanmalarını engellemek için doğru arabalar ve raflar.

► Ticari çamaşırhaneler, hastaneler, bakım evleri, oteller, kaplıcalar, 
vb. için ergonomik çamaşırhane arabaları ve rafları. Tekstillerin yere 
düşmesini engellemek amacı ile arabanın cihaza yakınlaşmasına 
olanak verecek biçimde tasarlanmıştır.

► Arabalar; gömlekler ve diğer giysiler, havlular, çarşaflar ve 
battaniyeler gibi hafif eşyaları saklamak ve kurum içinde taşımak için 
kullanılabilir.

Aksesuarlar 
& Sarf Malzemeler:
katma değeriniz
Orjinal Aksesuarlar & Sarf Malzemeler ile işlerinizi kolaylaştırın ve cihazınızın 
daha uzun süreli kullanılabilmesini sağlayın. Electrolux Professional uzmanları 
tarafından test edildikten sonra, sınıfının en iyisi performans, kârlılık ve 
kullanıcı güvenliği ile piyasaya sürülmüştür.

Kod
0W1XFY

0W1Y2F

0W1Y2C

Kanvas Araba  RV-74 - 200 lt.

Paslanmaz Çelik Araba  BV-220 / BV-131 lt.

Toplu Taşıma Arabası  HV-52

Açıklama
OW1XFY 432730556

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C 432730558

Parça numarası

Videoyu 
izleyin ve  
daha fazlasını 
keşfedin!



Elektrik Kondens

Tambur hacmi (l) 130 130

Kuru ağırlık kapasitesi (kg/lb) 6/13 6/13

Genişlik (mm-inç) 597 597

Derinlik (mm-inç) 725 725

Yükseklik (mm-inç) 839 839

Isı pompalı modül - -

Yatay filtre - -

Tambur Hızı kontrolü - -

Uyarlanabilir Fan kontrolü - -

Nem Dengesi     *     *

Paslanmaz çelik tambur / ön / 
kapak / yan plakalar

Galvanizli çelik tambur / ön / 
kapak / yan plakalar

- -

Genişletilmiş Compass Pro      **       **

Çift yöne dönen tambur

lagoon® Advanced Care - -

* Kalan Nem Kontrolü     
** Compass Pro standart
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TD6-7

TD6-6

Elektrik Gaz Isı Pompası

Tambur hacmi (l) 135 135 135

Kuru ağırlık kapasitesi (kg/lb) 7/15 7/15 7/15

Genişlik (mm-inç) 600 600 600

Derinlik (mm-inç) 845 845 845

Yükseklik (mm-inç) 1050 1050 1050

Isı pompalı modül - -

Yatay filtre

Tambur Hızı kontrolü - - -

Uyarlanabilir Fan kontrolü - - -

Nem Dengesi

Paslanmaz çelik tambur / ön / 
kapak / yan plakalar

Galvanizli çelik tambur / ön / 
kapak / yan plakalar

Genişletilmiş Compass Pro 

Çift yöne dönen tambur

lagoon® Advanced Care

İstiflenebilir

Ürün serisine 
genel bakış
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TD6-20

TD6-14

Elektrik Gaz Isı Pompası Buhar

Tambur hacmi (l) 255 255 255 255

Kuru ağırlık kapasitesi (kg/lb) 14/30 14/30 14/30 14/30

Genişlik (mm-inç) 793 793 793 793

Derinlik (mm-inç) 965 965 965 965

Yükseklik (mm-inç) 1771 1771 1771 1771

Isı pompalı modül - - -

Yatay filtre

Tambur Hızı kontrolü

Uyarlanabilir Fan kontrolü - - -

Nem Dengesi

Paslanmaz çelik tambur / ön / 
kapak / yan plakalar

Galvanizli çelik tambur / ön / 
kapak / yan plakalar

Genişletilmiş Compass Pro 

Çift yöne dönen tambur

lagoon® Advanced Care

İstiflenebilir - - - -

Elektrik Gaz Isı Pompası Buhar

Tambur hacmi (l) 360 360 360 360

Kuru ağırlık kapasitesi (kg/lb) 20/44 20/44 20/44 20/44

Genişlik (mm-inç) 793 793 793 793

Derinlik (mm-inç) 1202 1202 1202 1202

Yükseklik (mm-inç) 1771 1771 1771 1771

Isı pompalı modül - - -

Yatay filtre

Tambur Hızı kontrolü

Uyarlanabilir Fan kontrolü - - -

Nem Dengesi

Paslanmaz çelik tambur / ön / 
kapak / yan plakalar

Galvanizli çelik tambur / ön / 
kapak / yan plakalar

Genişletilmiş Compass Pro 

Çift yöne dönen tambur

lagoon® Advanced Care

İstiflenebilir - - - -

STANDART OPSİYONEL — MEVCUT DEĞİL



Mükemmellik
çevreyi unutmadan 
 Tüm fabrikalarımız ISO 14001 sertifikalıdır. 

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

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

  Tüm çözümlerimiz RoHS ve REACH uyumludur ve
 %95’in üzerinde geri dönüştürülebilir. 

  Ürünlerimizin %100’ü uzmanlar tarafından
 kalite testinden geçirilir. Ş
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Bizi takip edin

Mükemmellik, yaptığımız her şeyin merkezindedir. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek; çalışanlarımız, 
yeniliklerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz ile 
Mükemmellik için çaba harcıyoruz. Müşterilerimizin 
çalışma hayatını daha kolay, daha kârlı ve her gün 
gerçekten sürdürülebilir kılan OnE olmak için…

electroluxprofessional.com

Line 6000'i artırılmış gerçeklikte 
görmek için kapağı tarayın. 


