Mindre verksamheter

myPRO
Tvättutrustning för mindre verksamheter som
prioriterar låga livscykelkostnader och hållbarhet.
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myPRO för smarta
verksamheter
myPRO tar vid där vanliga konsumentmaskiner inte räcker till och hjälper dig att nå ett
professionellt tvättresultat. Lägg in tvätten, starta och koppla av - myPRO arbetar medan
du arbetar och levererar ett perfekt tvättresultat varje gång.
myPRO är en serie textilvårdsprodukter som är utvecklade för dig som behöver snabba tvätt- och torkprogram och som
tvättar upp till tre maskiner per dag. myPRO erbjuder lång hållbarhet, snabba program och perfekt resultat varje gång.
Tredubbel livslängd 1
och problemfri drift tack vare tålig konstruktion med professionella komponenter
Flexibilitet och prestanda
professionella program som ger resultat av högsta kvalitet
Upp till 50 % Snabbare2
och mer skonsam process tack vare den unika SpeedCare-trumman från Electrolux Professional.
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1) Jämfört med hushållsmaskiner 2) Avser tvättmaskin med varmvattenanslutning, jämfört med hushållsmaskiner

myPRO är Electrolux Professionals
lösning för mindre verksamheter som
behöver tvättmaskiner, torktumlare
och manglar som är robustare och
snabbare än de produkter som
finns på konsumentmarknaden.
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myPRO tvättmaskiner
- perfekt tvättresultat
myPRO Tvättmaskiner
myPRO tvättmaskiner är speciellt framtagna för användning i
mindre verksamheter. De levererar hög kapactitet och prestanda
i kombination med en lång livslängd (upp till tre gånger längre
jämfört med vanliga konsumentprodukter) och ett attraktivt pris.
myPRO tvättmaskiner är utvecklade för att ge en problemfri
tvätthantering i mindre verksamheter, vars behov av livslängd
och resultat är högre än vad en konsumentprodukt kan erbjuda.
myPRO - kapacitet och prestanda
Redan i standardutförande är myPRO en mycket kompetent tvättmaskin. Den har 16
tvättprogram och en tvättkapacitet på generösa 8 kg. Ett 60-program körs på snabba
82 minuter. Den professionella trumman har 4,5 mm hål som effektivt evakuerar smuts,
grus mm och säkerställer bästa möjliga tvättresultat och textilvård. Energiklass A+++
ger låga energikostnader och dessutom finns ett desinfektions- och mopprogram.
myPRO Zip - för självbetjäning
myPRO Zip är avsedd för självbetjäning. Antalet tvättprogram har reducerats från 16
till 6, vilket gör den mycket enkel att förstå och använda. Ett perfekt val för t ex mindre
campingplatser.
myPROXL - för större tvättbehov
myPROXL är det bästa valet för verksamheter som behöver kunna hantera större
tvättmängder per gång, men fortfarande inte tvättar fler än typiskt tre gånger per
dag. myPROXL sväljer hela 12 kg tvätt. Ett 60-program körs på 73 minuter.

Större
behov?

myPROXL
har högre
kapacitet!

Kapacitet, kg
Trumvolym, liter
Energiklass
Antal tvättprogram
Höjd, mm
Bredd, mm
Djup, mm
Ström (säkring)
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* P = avloppspump V = störtavlopp

myPRO
WE170P / WE170V*

myPRO Zip
WE170PP / WE170VP*

myPRO XL
WE1100P

8
67
A***
16
850
597
624
230-240V/2,2 kW (10 A)

8
67
A***
6
850
597
624
230-240V/2,2 kW (10 A)

12
100
A+
16
1098
686
765
230-240V/2,2 kW (10 A)

myPRO torktumlare
- snabbt och enkelt
myPRO torktumlare
myPRO torktumlare levererar hög kapactitet och prestanda i
kombination med en lång livslängd (upp till tre gånger längre
jämfört med vanliga konsumentprodukter) och ett attraktivt pris.
myPRO torktumlare TE1120 - för bekymmerslös användning
myPRO torktumlare är snabba och enkla att använda. Professionella torkprogram
möter behovet för de flesta verksamheter. Den robusta konstruktionen borgar för
en bekymmerslös användning i många år. Den beräknade livslängden är den
tredubbla jämfört med konsumentprodukter. Rostfritt stål i front och på ovansidan
gör produkten enkel att hålla ren och eliminerar risk för kemisk korrosion.
myPRO Zip - för självbetjäning
myPRO torktumlare finns även i en version avsedd för självbetjäning och kallas då
myPRO Zip. Endast 2 torkprogram (låg eller medium temperatur) gör den extremt
enkel att förstå och använda.
myPRO VP - för låga driftkostnader
Tack vare värmepumpsteknik sjunker energiförbrukningen rejält - med hela 60% jämfört
med övriga modeller. Detta ger oslagbart låga driftkostnader. Med 16 torkprogram
möter den alla behov (välj t ex mellan Eco, automatisk, tidsbaserad och vädring).

Energi
sänkning

myPRO HP ger
låga driftkostnader

myPRO
TE1120
Kapacitet, kg
Trumvolym, liter
Energiklass
Antal torkprogram
Höjd, mm
Bredd, mm
Djup, mm
Ström (säkring)

myPRO Zip
TE1120P

myPRO VP		
TE1120HP

8
8
8
120
120
120
B
B
A++
16
2
16
850
850
850
596
596
596
625
625
625
230-240V/2,6 kW (16 A) 230-240V/2,6 kW (16 A) 230-240V/0,9kW (10 A) 230-240V/2,6kW (16 A)
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myPRO strykmanglar
- tidsbespararna
myPRO Strykmangel IS185
Den elektroniskt styrda rullstrykmangeln är idealisk för mindre
verksamheter som behöver spara tid på strykning och som
typiskt använder ett vanligt strykjärn i sin verksamhet. Den är
kompakt (85 cm bred) och dessutom hopfällbar, vilket gör den
perfekt för små ytor, då den inte upptar mer plats än en stol i
hopfällt läge.
Ångfunktion för snabb avlägsning av skrynklor
Variabel hastighet som kontrolleras med fotpedal
Kan användas både stående och sittande

myPRO Strykmangel IS1103
Den större mangeln i myPRO-serien är 103 cm bred, vilket ger
en högre kapacitet. Den har en fast ram och är därför alltid
redo att användas. Även IS1103 är enkel att flytta, tack vare
hjulen.
Ångfunktion för snabb avlägsning av skrynklor
Variabel hastighet som kontrolleras med fotpedal
Kan användas både stående och sittande

Scanna QRkoden för att
hitta närmaste
återförsäljare,
eller ring oss
på tel:
0372-665 00

Valsbredd, mm
Valsdiameter
Bredd
Höjd
Djup
Vikt, kg
Ström (säkring)
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myPRO Strykmangel
IS185

myPRO Strykmangel
IS1103

850
160
940
1050
400
39
230V/3,3 kW (16 A)

1030
160
1120
1050
400
50
230V/3,3 kW (16 A)

Smarta tillbehör
Stapelkit

Sockel m förvaring*

Tillåter dig att säkert placera torktumlaren ovanpå tvättmaskinen,
vilket frigör golvyta.

Passar både tvätt- och torktumlarna.
Höjer upp maskinen, vilket förenklar
laddning/tömning. Utdragbar låda.

Produktkod		916093165
Produktnr		432730871
B/D/H		600x600x65 mm

Produktkod		914890134
Produktnr		432730872
B/D/H		600x610x310 mm
*Ej för pelarmontage

Gummifötter

Myntbox Solo/Duo

Absorberar vibrationer och ser
till att maskinen står stadigt samt
skyddar golvet från repor.

Myntkabinett för myPRO tvätt- och
torktumlare som möjliggör smidig
betalning vid självbetjäning.

Produktkod		OW21DM
Produktnr		9029795243
B/D/H		Ø 45 mm

Produktkod		OW1171/72
Produktnr		43273178/79
B/D/H		140x340x840 mm

Tvättvagn TRP2 80 l

Tvättvagn TRP4 super

Tvättvagn, där handtaget utformats
så att man kan stå bakom vagnen
vid laddning/tömning. Omonterad.

Tvättvagn, 80 liter, utan handtag.

Produktkod		OW21DM
Produktnr		9029795243
Mått		Ø 45 mm

Produktkod		988910104
Produktnr		432730300
Bredd/Djup		670x440 mm

Lakansträckare

Korg t lakansträckare

Vik lakanen själv med detta tilbehör.
Monteras 1,3 m över golvet. En trådkorg (se t h) kan placeras undertill.

Trådkorg för användning tillsammans
med lakansträckaren. Placera under
denna för smidig hantering.

Produktkod		988917000
Produktnr		432730571
Bredd		600 mm

Produktkod		988917010
Produktnr		432730572
B/D/H		580x350x300 mm

LanCarPro

Strykbräda fristående

Transportvagn med fällbart arbetsbord, låsbara hjul och gummiskydd
som minskar risk för repor på maskin.

Kompletterar tvättutrustningen. Finns
även som väggmonterad. Lägg till
överdrag vid beställning.

Produktkod		988910120
Produktnr		432731116
Bredd		660x525x1100 mm

Produktkod		988912101
Produktnr		432730574
Djup/Bredd		400x1500 mm
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Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse
våra kunders behov strävar vi efter
Experience
the Excellence
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
professional.electrolux.com
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
 lla våra lösningar är utformade för låg
A
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga
utsläpp
 nder de senaste åren har över 70 % av våra
U
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders
miljöbehov i åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och
V
är över 95 % återvinningsbar
 åra produkter är 100 % kvalitetstestade av
V
experter
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Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

www.electroluxprofessional.com

