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lagoon® Advanced Care
- en ny opplevelse innen  
profesjonell tekstilpleie
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lagoon® Advanced Care

Den ultimate løsningen  
for rengjøring av 
ømfintlige tekstiler, lær 
og sko

Perfekt og   
hurtige resultater

Smart  
og grønn

Unik  
brukeropplevelse

Rask nedbetaling  
av din investering

Tørt-til-tørt på 1 time
Smarte vaskemidler og innovative 
prosesser gjør at plaggene kan 
tørkes i tørketrommelen uten 
behov for hengetørking. Helt 
tørkede plagg er skrukkefrie og 
enkle å sluttfinishere.

Moderne og intuitiv 
programkontroll
Vår nye ClarusVibe program-
kontroll sørger for enkel betjening 
og styring av lagoon® prosessen.

Si farvel til kjemibasert rens. 
De fleste typer tekstiler og plass, 
de fleste typer lær, ja, til og med 
sko kan behandles med lagoon® 
Advanced Care. På en miljøvennlig 
måte.

lagoon® Advanced Care tar 
vare på forretningen din med 
en høyere lastningsfaktor, mindre 
forbehandling, enklere finishering 
og raskere prosesstid.

Når du velger lagoon® 
Advanced Care omfavner 
du en ny retning av unike 
fordeler og funksjoner innen 
dette segmentet
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Dine behov spiller en stor rolle i hver fase av vår produkt- og løsningsutviklingen.
Denne gangen tok vi vår lagoon® Advanced Care-løsning ett skritt videre, og 
forbedret dens evne til å tilby deg nye inntektsmuligheter. Velg lagoon® Advanced 
Care og opplev kvalitet, ytelse og lønnsomhet på en virkelig bærekraftig måte.

Raskere prosesstid og enkel 
betjening, pålitelige resultater, 
kvalitetsresultat og effektivitet i 
bruk av utstyret  
- vi vet hvor avgjørende dette er 
for suksess som en profesjonell 
renseribedrift. 

Unngå snarveier. Sørg heller for 
at bedriften din leverer kvalitet og 
lønnsomhet - dag etter dag!

Innovasjon er pådriveren til 
nye resultater

lagoon® Advanced 
Care jobber 
sammen med deg 
for vekst i din 
bedriften.

Med resulater fra over 20 års 
erfaring innen profesjonell tekstilpleie, 
er lagoon® Advanced Care det første 
1-time-tørt-til-tørt - våtrenssystemet som 
sikrer resultater på ømfintlige tekstiler, 
lær og sko! 

Stol på erfaringen 
til en av de ledende 
på markedet



5

Godkjent  
av eksperter
Hohenstein Institute har utført 
sammenlignende tester på resultatet 
av både lagoon® Advanced Care og 
rengjøring med løsemidler på ømfintlige 
plagg, i laboratoriemiljø. Etter mer enn 
10 rengjøringssykluser har testene vist 
like eller sammenlignbare resultater 
for begge teknologier, når det gjelder 
tekstilslitasje, dimensjonsendring og 
fargetap.
Testresultater tilgjengelig på forespørsel.

Ull-programmene i lagoon®
våtrenssystem har vært godkjent av 
The Woolmark Company siden 2004 for 
rengjøring av Woolmark-plagg som er 
merket "kun rens". I Storbritannia, Irland, 
Hong Kong og India er Woolmark logo-
varemerket et sertifiseringsvaremerke
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Våtrens har aldri vært 
så enkelt og effektivt?
En påstand fra oss, men tiden er nå kommet for å si farvel til perklor og andre skadelige 
rensemidler. 
Omfavn heller det nye raske, enkle og grønne. Uavhengig av type stoff eller produsent 
vil lagoon® Advanced Care tilby en enkel prosess med flotte resultater - omgang eller 
omgang. 

Prosessflyten er 
utviklet med tanke på 
operaøtren. Utstyret 
er ergosertifisert og  
intuitivt å bruke 

Systemet dra fordeler av 
det siste innen Electrolux 
Professionals teknologi 
med intuitivt grensesnitt 
og tilkoblingsklare

Få det riktig til ved 
første forsøk takket 
være systemtilpasning 
inkl. spesialsåpe og 
opplæring 

Et kvalitetsvalg med 
miljøvennlige tilnærming. 
Dine kunder vil sette pris 
på forskjellen

Fokus på 
design

Enkel 
betjening

Enkel  
prosess

Gjør mer og bedre
på kortere tid

Program’s name number 1 300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

Program’s name number 2

Program’s name number 3

Program’s name number 4

Program’s name number 5

Program’s name number 6

Program’s name number 7

Program’s name number 8

Programs Edit Graphs Statistics

Pumps Settings Service Transfer

CLARUSVIBE
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Garment 
received 

1

2Prespotting
= 5 min

3lagoon®-clean 
= 25 min

5Finishing
= 5 min

4lagoon®-dry
= 20 min

6Ready 
to deliver

En kontinuerlig 
arbeidsflyt 
gir en effektiv 
tjeneste og 
service 

Silke, ull, kasjmir, viskose, brodert, perler og 
paljetter... fibre av de fleste typer blir som 
nye i lagoon® våtrens. Fra kåper til sarier, 
fra brudekjoler til kimonoer, fra smoking til 
cocktailkjoler, ullpledd og gardiner, men 
også lær; sko og sneakers. Det er nesten 
ingen begrensninger med hva du kan vaske 
med lagoon® Advanced Care.

Total prosesstid* = 
 55 min

Miljøvennlig og 
bærekraftig: det 
naturlige valget til alle 
plagg og tekstiler

* Lær og sko kan ta opptil 24 timer på grunn av lenger tørketid 
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Forskjellen 
ligger i 
detaljene

Den hydrauliske behandlingen 
til ProV’tex-funksjonen erstatter 
tradisjonell mekanisk bearbeiding. 
Uten risiko for skade på tekstiler, 
er det mulig å laste maskinen opp 
til 75 % av kapasiteten. ProV’tex 
sørger for en svært effektiv 
og fortsatt ekstremt skånsom 
rengjøring av alle fibre og tekstiler.

Integrated Savings-funksjonen 
indikerer på displayet den reelle 
belastningen og forhindrer oppstarten 
av syklusen hvis maskinen er over- 
eller underbelastet, i henhold til valgt 
program. På denne måten er plaggene 
beskyttet fra overdreven mekanisk 
bearbeidng  som kan forårsake skader 
på tekstilene. 

Avansert teknologi 
gir oversikt over 
driftskostnadene

Øk mengden med  
opptil 50% i hver ladning

Korrekt mengde i trommelen 
forhindrer at ømfintlige 
tekstiler går i stykker

lagoon® 
Advanced Care
Optimalisert forbruk 

Uansett hvor mye du laster inn 
i trommelen vil funksjonene 
Integrated Savings og Intelligent 
Dosing definere den reelle 
vekten på lasten og automatisk 
tilsette riktig mengde såpe- og 
vannivå. Gir en forutsigbarhet på 
driftskostnadene.

lagoon® 
Advanced Care
Hydraulisk aksjon

lagoon® 
Advanced Care
Aktiv tekstilbeskyttelse
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Spesielt ved behandling av ulike 
typer tekstiler er det viktig å stole 
på optimal uttrekking av vann.
Power Balance, en 
standardfunksjon i lagoon® 
Advanced Care-produktene, 
aktiverer korrekt sentrifugerings-
kraft uansett belastning, og sikrer 
dermed optimal tørking.

Tørketiden må være akkurat 
den rette for å unngå krymping 
og skrukker. Moisture Balance 
definerer nøyaktig når det 
nødvendige restfuktighets- 
nivået er oppnådd og plaggene er 
helt tørre, klare til etterbehandling. 

Sørg for at personalet ditt utnytter 
tid og produksjon optimalt.
One Connected sporer alle 
aspekter av rutinen din for å 
optimere arbeidsflyten din. 
Den informerer om nødvendig 
vedlikehold og vaskemiddelnivåer 
som gir beskjed om rebestilling.

Optimal uttrekking i 
sentrifugeringen øker 
effektiviteten i 
tørkefasen

Sørger for at ømfintlige 
tekstiler blir tørket på 
en trygg måte

Optimaliser prosessen 
uten forsinkelser 

lagoon® 
Advanced Care
Power Balance

lagoon®  
Advanced Care
Moisture Balance

lagoon®  
Advanced Care
OnE Connected
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En komplett løsning 
som gir stor fleksibilitet 

For butikker med høy produksjon kan det suppleres med lagoon® Advanced Care pressebord FPA1-D og buksetopperen 
FTT1.

PLAGG/DAG* VASKE-
MASKIN TØRKETROMMEL STRYKEBORD FINISHERING

70 WH6-6 lac TD6-7 lac 1 X FIT7 -

110 WH6-14 lag TD6-14 lac 1 X FIT1-2 WC -

240 WH6-20 lac TD6-20 lac 2 X FIT1-2 WC FFT-WC

320 WH6-27 lac TD6-30 lac 2 X FIT1-2 WC FFT-WC

400 WH6-33 lac TD6-37 lac 3 X FIT1-2 WC FFT-WC

* dag=8 arbeidstimer gj.snitt

Velg din ideelle kombinasjon av utstyr i henhold til mengde tøy/tekstiler som skal rengjøres 
hver dag. 

Dersom du er ny i 
bransjen, kan du starte 
i det små og bygge 
ut bedriften din når 
kundegruppen din øker.

lagoon® Advanced 
Care systemet er 
en løsning som 
enkelt kan bygges 
ut etter behov.

TILVALG

Serenity Cabinet

Serenity Cabinet

Serenity Cabinet

Serenity Cabinet

Serenity Cabinet
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Kundene dine vil verdsette tjenestene dine når du kan tilby dem tryggheten til 
hygienisk behandlede plagg, uten at det går på akkord med fibrenes velvære. 

Serenity Cabinet 
gir en reduksjon av SARS-
CoV-2 viral smitteevne med 
log 6* på noen få minutter

Mer enn bare 
vasket og 
oppfrisket fibre

* log 6-reduksjon tilsvarer 99,9999 % reduksjon 
av viral smitteevne. Effekten av reduksjon av 
SARS-CoV-2 viral smitteevne på tekstiler i 
Serenity Cabinet bekreftes av RISE (Sveriges 
forskningsinstitutt) på grunnlag av Electrolux 
Professional laboratoriedata.

Serenity Cabinet er et 
valgfritt tørkeskap til 
effektiv tørking av lær og 
sko 

lagoon® Advanced Care system tilbyr 
som tilvalg Serenity Cabinet, for siste 
finishing og rask desinfeksjon av 
fibrene før utlevering til kundene.



To dedikerte vaskemidler, 
en tøymykner er vesentlige 
deler i lagoon® Advanced 
Care system som garanterer 
resultatene godkjent av pålitelige 
Woolmark.  

Et komplett utvalg av 
prespottingsmidler sørger 
for enkel fjerning av ulike 
flekker

lagoon® Advanced Care vet å ta vare på de mest ømfintlige fibrene 
som ull og silke, så vel som bomull, lin, viskose. Gjennom tilpassede 
program og smarte vaskemidler dosert på den mest presise og 
nøyaktige måten.  

Skånsom behandling
av det ømfintlige

W01 - lagoon®  
Sensitive såpe

W02 - lagoon®  
Delicate såpe

W03 - lagoon®  
Sensitive tøymykner

12
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Som et profesjonelt renseri 
er det ønskelig med et bredt 
tilbud, ikke bare renseribiten, 
men også tradisjonell 
tøyvask. 

lagoon® Advanced Care sørger for en stor 
fleksibilitet i renseriet. Maskinene er utviklet for 
å behandle de mest ømfintlige tekstiler, men 
også bearbeide tradisjonell vask.

Få unna mengdene med tøyvask 
på en effektiv og lønnsom 
måte takket være det dedikerte 
vaskemiddelspekter. 

Et smart valg som  
kan øke resultatet i  
prosessen 

Electrolux Professionals originale sortiment 
av vaskemidler tilbyr høy kvalitet, sikkerhet 
og effektivitet. Lav påvirkning på miljøet, 
takket være lavere forurensning av 
vannet, emballasjehåndtering og forbruk, 
sammenlignet med tilsvarende produkter 
på markedet.

Ømfintlig-  
men ikke bare.. 

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

EU ECOLABEL: 
BE/039/001
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Egne eksperter på hvert kontinent og et team av utvalgte lokale 
opplæringsansvarlig i hver region. Dette utgjør supportteamet  som sørger for 
at du får hjelp og støtte, og der i gjennom suksess på investeringen din. 

dedikert team 
med eksperter

opplæring og 
sertifisering

kommunikasjons- 
materiell

vindusdisplay

vedlikeholds- 
pakker

forslag til løsning 
og støtte ved 
planlegging

alt-i-en shop løsning med 
vask, tørk, vaskemidler, 

finishering og ekstrautstyr

Global tilnærming -  
lokal støtte 
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Enten du er ny i renseribransjen, eller ønsker å bytte til en mer 
miljøvennlig måte, er vårt lagoon Academy der for deg, og gir 
deg støtte fra begynnelsen. 

En lagoon® godkjent kursleder 
vil guide deg gjennom de ulike 
stegene for at du skal bli en  

lagoon® Advanced Care 
sertifisert operatør. 

Ved din side - 
hele veien 

Når du velger lagoon® Advanced Care får 
du tilgang til tjenester tilbudt via lagoon® 
Academy. 

Du vil få tilgang til 
opplæringsmateriell og 
visuell hjelp som kan 
hjelpe deg i hverdagen 
og gi trygghet 

Skann
for å lese mer
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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 på

www.electroluxprofessional.com

Excellence is central to everything we do. 
By anticipating our customers’ needs, we strive for 
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, 
more profitable – and truly sustainable every day.


