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Electrolux Professional lancerer 
lagoon® Advanced Care-systemet:  
skånsomt mod tøjet, mildt for miljøet og 
nytænkning til virksomheden, da det bliver 
nemmere at vådrengøre inden for den 
samme bearbejdningstid med den samme 
produktivitet og problemfrie håndtering 
som ved tørrens.

  Komplet serie af vaskemidler  
til bedre rengøringsresultater

  Komplet serie af rense- 
 og pletfjerningsmidler  

til pletfrie resultater

lagoon® Advanced Care
Hurtigt, nemt og miljørigtigt

Opnå lagoon®  
oplevelsen 
ved at anvende  
dedikerede 
vaskemidler  
til dit sarte tøj
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Miljøvenlig og vandbaseret rens
er det naturlige valg til alt dit tøj
Hurtigt, nemt og miljørigtigt; lagoon® Advanced Care repræsenterer 
avantgarde vådrens til professionelle. Da det er en vandbaseret 
renseteknik, anvender den ganske enkelt rengøringsprocesser, 
der er baseret på vaskemidler, på en miljøvenlig måde.

lagoon® Sensitive Detergent
Vaskemiddel til uld og silke. Vaskemiddel til brug ved 
professionel vådrens med de relevante Electrolux lagoon® 
vådrensprogrammer og sammen med lagoon® Sensitive 
Conditioner.

Delnummer Mængde Pris

lagoon® Sensitive Detergent 432730598 10 L 885.--

lagoon® Sensitive Detergent 432730597 20 L 1.650.-

lagoon® Sensitive Conditioner
Skyllemiddel til uld og silke. Skyllemiddel til brug ved 
professionel vådrens med de relevante Electrolux lagoon® 
vådrenspogrammer og sammen med lagoon® Sensitive 
Detergent.

Delnummer Mængde Pris

lagoon® Sensitive Conditioner 432730600 10 L 804.-

lagoon® Sensitive Conditioner 432730599 20 L 1.584.-

lagoon® Delicate 2 in 1
Vaskemiddel til blandede fibre. Vaskemiddel til brug ved 
professionel vådrens med de relevante Electrolux lagoon® 
vådrensprogrammer.

Delnummer Mængde Pris

lagoon® Delicate 2 in 1 432730602 10 L 926.-

lagoon® Delicate 2 in 1 432730601 20 L 1.827.-

Electrolux Professional Laundry lagoon® tilbehør og vaskemiddel

Bemærk! Kontroller med din nærmeste kontakt for oplysninger vedrørende salg af specifikke produkter i dit land. 
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lagoon® Pre-treatment 
Universalt rensemiddel til brug ved professionel vådrens. 
Kan påføres som en præbehandling på alle typer fibre.

Delnummer Mængde Pris

lagoon® Pre-treatment 432730603 3 L 243.-

lagoon® Grease Remover 
Affedtningsmiddel til professionel vådrens. Kan anvendes 
som præbehandling af pletter, der er forårsaget af voks, 
pudsemidler, olier, fedtstoffer eller makeup.

Delnummer Mængde Pris

lagoon® Grease Remover 432730605 1 L 155.-

lagoon® Ink Remover 
Pletfjerningsmiddel til professionel vådrens. Kan anvendes som 
præbehandling af syntetiske pletter, pletter forårsaget af blæk, 
klæbemasser, lak, syntetisk maling og tjære. 

Delnummer Mængde Pris

lagoon® Ink Remover 432730606 1 L 155.-

lagoon® Protein Stain Remover 
Pletfjerningsmiddel til professionel vådrens. Kan anvendes som 
præbehandling af pletter, der er forårsaget af blod, æg, mælk, 
opkast og urin.

Delnummer Mængde Pris

lagoon® Protein Stain Remover 432730898 1 L 155.-

lagoon® Tannin Stain Remover 
Pletfjerningsmiddel til professionel vådrens. Anvendes som 
præbehandling af pletter, der er forårsaget af frugt, kaffe, te, 
rødvin og græs.

Delnummer Mængde Pris

lagoon® Tannin Stain Remover 432730899 1 L 155.-

Bemærk! Kontroller med din nærmeste kontakt for oplysninger vedrørende salg af specifikke produkter i dit land. 
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AC Detergent Prewet
Vaskemiddel til præbehandling der er velegnet til at 
fjerne fedt og/eller olie fra maskinvasket tøj sammen 
med specifikke rengøringsprodukter.

Delnummer Mængde Pris

AC Detergent Prewet 432730592 10 Kg 881.-

AC Detergent WET1
Produkt der er specifikt designet til at forhindre filtning af 
tøj, der indeholder uld og uldblandinger, ved maskinvask 
og tørretumbling. Specifikt designet til at udgå, at der 
dannes folder. 

Delnummer Mængde Pris

AC Detergent WET1 432730590 25 Kg 1.498.-

AC Detergent WET2
Flydende vaskemiddel til uld og uldblandinger, fremstillet 
til sart vask ved lave temperaturer uden at ændre de 
fysiske og kemiske egenskaber ved fibrene, hvilket sikrer, 
at farvenuancerne bevares.

Delnummer Mængde Pris

AC Detergent WET2 432730588 25 Kg 1.532.-

AC superkoncentreret størrelse WET3
Allround afslutningsprodukt til forskellige typer naturlige 
og syntetiske fibre, der gør det nemmere at stryge tøjet 
og giver en særlig fornemmelse af fluiditet.

Delnummer Mængde Pris

AC superkoncentreret 
størrelse WET3 432730589 25 Kg 1.532.-

AC Softener WET4
Effektivt skyllemiddel til tøj, der er lavet af uldblandinger, 
med en plejende virkning på naturlige fibre. 

Delnummer Mængde Pris

AC Softener WET4 432730591 25 Kg 775.-

Bemærk! Kontroller med din nærmeste kontakt for oplysninger vedrørende salg af specifikke produkter i dit land. 

Electrolux Professional Laundry lagoon® tilbehør og vaskemiddel
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WET 2.2 lagoon® Detergent
Effektivt skyllemiddel til tøj, der er lavet af uldblandinger, 
med en plejende virkning på naturlige fibre.

Delnummer Mængde Pris

WET 2.2 lagoon® Detergent 432730593 25 Kg 1.102.-

WET 3.2 lagoon® Conditioner
Allround afslutningsprodukt til forskellige typer naturlige 
og syntetiske fibre, der gør det nemmere at stryge tøjet 
og giver en særlig fornemmelse af fluiditet. 

Delnummer Mængde Pris

WET 3.2 lagoon® Conditioner 432730594 25 Kg 1.102.-

Tilbehør til 
beklædningsfinish FC4 8
Opnå enestående resultater for dit tøj takket være det specielle 
tilbehør, der er skånsomt ved de fine tekstiler, og som dermed 
skaber de allerbedste resultater. 

Delnummer Pris

Frakkebøjle 33100110 60.-

Jakke- og bukseklips 74015002 299.-

Ærmeforlænger 74015001 150.-

Bøjleforing 33100164 49.-

Komplet vådrensningssæt 55010854 5.499

Inkluderet i vådrensningssættet:  
Frakkebøjle 1 stk. (33100110) 
Jakke- og bukseklips 16 stk. (74015002) 
Ærmeforlængere 16 stk. (74015001) 
Bøjleforing 32 stk. (33100164)

Bemærk! Kontroller med din nærmeste kontakt for oplysninger vedrørende salg af specifikke produkter i dit land. 





myPRO-vaskeløsning
det professionelle islæt 
i små virksomheder

Vi     at gøre  
dit liv nemmere  
med myPRO

Den nye smarte professionelle 
vaskeriløsning til små virksomheder. 
Fyld maskinen, start den og slap 
af – myPRO leverer fantastiske 
vaskeresultater ved et tryk på en knap.

Unik professionel ekspertise til små 
virksomheder. Gør myPRO-oplevelsen 
endnu bedre ved at bruge Electrolux-tilbehør 
og vaskeartikler!

   Komplet serie af vaskemidler  
til fantastiske vaskeresultater

  Tilbehør særligt udvalgt  
 til at lette vaskeprocessen

   Optimal sikkerhed for brugerne  
og kunderne
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Electrolux Professional Laundry

myPRO Cleanstar-vaskemiddel
Cleanstar-vaskemidlerne er udviklet med din forretning og miljøet 
for øje. De bedste vaskeresultater opnås, hvis du bruger det 
produkt, der matcher dit behov.

Cleanstar Wash Powder
Enzymatisk vaskemiddel. Takket være den forbedrede 
sammensætning, der kombinerer tensider og aktivt 
oxygen, fjerner Cleanstar Wash Powder selv de mest 
genstridige pletter.

Delnummer Vægt Pris

Cleanstar Wash Powder 432730881 8 Kg 168.-

Cleanstar Green Liquid
Økologisk flydende vaskemiddel. Bionedbrydeligt: 
Cleanstar Green Liquid er et innovativt vaskemiddel, der 
indeholder tensider, der er fremstillet af grønne materialer. 
Det fjerner pletterne effektivt, mens det bevarer farverne 
og er skånsomt mod fibrene.

Delnummer Mængde Pris

Cleanstar Green Liquid 432730882 2 x 5 L 280.-

Cleanstar Wash Liquid
Koncentreret flydende vaskemiddel. 3-i-1-sammensætningen 
i Cleanstar Wash Liquid fjerner effektivt pletter og bevarer 
tøjets farve. Kan også anvendes som præbehandling.

Delnummer Mængde Pris

Cleanstar Wash Liquid 432730884 2 x 5 L 210.-

Bemærk! Kontroller med din nærmeste kontakt for oplysninger vedrørende salg af specifikke produkter i dit land. 



13

Cleanstar Gentle Wash
Flydende vaskemiddel til sart tøj

Med dens sammensætning af biologiske råmaterialer 
vasker Cleanstar Gentle Wash skånsomt det sarte tøj, 
og gendanner den oprindelige blødhed.

Delnummer Mængde Pris

Cleanstar Gentle Wash 432730883 2 x 5 L 210.-

Cleanstar Soft Touch
Koncentreret skyllemiddel

Cleanstar Soft Touch gendanner elasticiteten og 
blødheden i dit tøjs fibre og gør det nemmere at stryge, 
samt modvirker opbygning af statisk elektricitet.

Delnummer Mængde Pris

Cleanstar Soft Touch 432730885 2 x 5 L 123.-

Cleanstar Magic White
Pulverblegemiddel

Cleanstar Magic White, der virker allerede ved lave 
temperaturer, fjerner pletter og bleger dit tøj uden at 
beskadige det.

Delnummer Vægt Pris

Cleanstar Magic White 432730886 1 Kg 30.-

Cleanstar Sample-pakke
Cleanstar Sample-pakken indeholder: Cleanstar Wash 
Powder 0,8 Kg, Cleanstar Wash Liquid 1 L, Cleanstar Soft 
Touch 1 L, Cleanstar Gentle Wash 1 L.

Delnummer Mængde Pris

Cleanstar Sample-pakke 432730887
0,8 Kg + 
3 x 1 L

149.-

Bemærk! Kontroller med din nærmeste kontakt for oplysninger vedrørende salg af specifikke produkter i dit land. 
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Electrolux Professional Laundry

Monteringssæt
Dette monteringssæt gør det muligt for dig sikkert at stable 
tørretumbleren ovenpå vaskemaskinen, hvilket giver dig 
mere af den værdifulde gulvplads.

Passer til myPRO-vaskemaskinerne WE170V og WE170P 
samt myPRO-tørretumbleren TE1120.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Monteringssæt 432730871
B600 x L600 x 
H65 mm

667.-

Anti-vibrationspuder
Disse gummipuder absorberer vibrationerne fra 
maskinerne og holder dem fast på gulvet, så de beskyttes 
mod skrammer. Velegnet til vaskemaskiner, tørretumblere 
og andet udstyr.

Kun til vaskemaskiner.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Anti-
vibrationspuder 9029795243 Ø 45 mm 59.-

Søjle
Denne søjle er velegnet til vaskemaskiner og tørretumblere. 
Når maskinerne løftes, bliver det nemmere og mere 
bekvemt at fylde og tømme maskinerne.

Passer til myPRO-udstyret.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Søjle 432730872
B600 x L546,7  
x H315,4 mm

2.199.-

myPRO-tilbehør
Udvalgt tilbehør der letter vaskeprocessen og holder 
vaskeområdet pænt og ryddeligt hele tiden, 



15

Sammenkobling til flydende vaskemiddel

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Sammenkobling 
til flydende 
vaskemiddel

472997001
182 x 180 x  
90 mm

1.225.-

Stor drypbakke
Minimér risikoen for vandskader på dine gulve og dit 
udstyr med denne drypbakke. Fugt- og vandskader starter 
ofte med en lille vandlækage. Dette produkts innovative 
design fører det opsamlede vand frem mod forenden af 
bakken så lækagen kan opdages i tide.

Kun til vaskemaskiner.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Stor drypbakke 9029793339 600 x 600 mm 149.-

Besøg myPRO-hjemmesiden for at opleve 
alt tilbehøret og vaskeartiklerne i webshoppen  
www.electrolux.com/myPRO





For et succesfuldt 
resultat er det vigtigt,  
at også de små ting 
fungerer som planlagt  

  Tilbehør 
der hjælper dig med at sortere, 
transportere og foretage mange af de 
andre vigtige funktioner, der er nødvendige 
i et godt fungerende vaskeri 

  Tilbehøret er måske nok småt,  
men de gør tingene nemmere og er 
fremstillet for at gøre det mere behageligt 
og mindre komplekst for dig

  Brug mindre tid med dine maskiner  
og mere tid med det, du elsker

Lige fra de slanke, elegante og funktionelle vaskesøjler, 
indløbsslangerne og alt det andet er vasketøjet  
bare blevet nemmere for alle! 

Fuldend din virksomhed 
med vores fulde 
serie af vaskeartikler, 
vaskerumstilbehør og tilbehør
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Electrolux Professional Laundry

Super Clean
Hold din vaskemaskine ren og frisk som ny. Hyppige vaske ved 
konstant lave temperaturer og den øgede mængde flydende 
vaskemiddel (enzymbaseret) kan skabe mug og dannelse af 
geleagtig skidt ved lågen, rørene og tromlen. Det kan blokere 
slanger, give dårlig lugt i vaskemaskinen og kan efterlade 
aflejringer på tøjet.

Dette sæt fjerner alle sæberester og efterlader alle 
dele af din vaskemaskine perfekt ren, mens de optimale 
rengøringsforhold opretholdes.

Delnummer Indhold Pris

Super Clean 9029792786
2 behandlinger 
(2x5 g + 2x125 g)

99.-

Afkalkning til vaskemaskiner
Ekstra stærkt afkalkningsmiddel. Fjerner kalken, så din 
vaskemaskine fungerer som ny. Afkalkningsmidlet er ideelt til 
områder med hård vand, da det fjerner kalkaflejringer, og 
øger levetiden for dine maskiner, mens det modvirker, at der 
dannes muggen lugt. Det giver optimal ydelse og reducerer 
strømforbruget: når rør og tromle holdes rene, sikres de bedst 
mulige vaskeresultater og minimal brug af el ved hver cyklus.

Delnummer Vægt Pris

Afkalkningsmiddel 9029792257 200 g 34.-

Universalafkalkning – for alsidig brug
Fjerner kalken, så din vaskemaskine fungerer som ny. Det er 
også miljøvenligt: når der ikke sker en ophobning af kalk, 
mindskes strømforbruget for dine maskiner. Denne let 
anvendelige formular er ideel til områder med hårdt vand.

Delnummer Mængde Pris

Universal-  
afkalkning 9029792984 1 L 75.-

Vaskeartikler
Vedligehold og øg dine produkters levetid ved at anvende originale 
Electrolux-vaskeartikler og tilbehør. Rengøringsprodukterne er 
udviklet med det samme høje ekspertiseniveau, som vi lægger 
i vores professionelle hvidevarer og husholdningsapparater. 

Bemærk! Kontroller med din nærmeste kontakt for oplysninger vedrørende salg af specifikke produkter i dit land. 
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Stålpleje
Rengøringscreme til rustfrit stål. Særlig nænsomt 
rengøringsmiddel til alle overflader af rustfrit stål i din 
husholdning. Dette produkt rengør og beskytter alle overflader 
uden at ridse dem. Denne creme, der ikke skal skylles af, 
er fantastisk til at fjerne pletter og fingermærker.

Delnummer Mængde Pris

Stålpleje 9029792232 250 ml 49.-

Stålpleje
Rengøringsspray til rustfrit stål. Rengøringsmiddel der med 
sikkerhed fjerner alle fingermærker på til alle overflader af 
rustfrit stål i din husholdning. Dette produkt rengør og beskytter 
overflader så som kogeplader, emhætter, låger af rustfrit stål, 
vaske og køleskabe uden at ridse. Denne spray, der ikke skal 
skylles af, er fantastisk til at fjerne pletter og fingermærker.

Delnummer Mængde Pris

Stålpleje 9029792307 250 ml 49.-

Mærkat med maskinnummer
Maskinnummermærkaten hjælper dig til nemmere at 
identificere dine maskiner, når du eksempelvis anvender 
et centralt betalings- eller bestillingssystem.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Numrene 1 til 5 471467461 95 x 95 mm 72.-

Numrene 6 til 10 471467462 95 x 95 mm 72.-

Numrene 11 til 15 471467463 95 x 95 mm 72.-

Numrene 16 til 20 471467464 95 x 95 mm 72.-

Numrene 21 til 25 471467466 95 x 95 mm 72.-

Numrene 26 til 30 471467467 95 x 95 mm 72.-

Numrene 31 til 35 471467471 95 x 95 mm 72.-

Numrene 36 til 40 471467472 95 x 95 mm 72.-

Numrene 41 til 45 471467473 95 x 95 mm 72.-

Numrene 46 til 50 471467474 95 x 95 mm 72.-

Beskyttelsestape
Beskytter dit udstyr mod at blive ødelagt af vognene.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Beskyttelsestape 432213401 50 x 860 mm 49.-

Bemærk! Kontroller med din nærmeste kontakt for oplysninger vedrørende salg af specifikke produkter i dit land. 
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Electrolux Professional Laundry Vaskeartikler

Vandopløselige poser
Vandopløselige vaskeposer anvendes til at imødekomme 
kravene til håndtering af kontaminerede og inficerede 
tekstiler via sikker isolation, transport og desinficering. 
Korrekt håndtering sikrer, at patienter og personale ikke 
udsættes for unødig risiko.

Fås i 3 forskellige størrelser - lille, mellem og stor.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vandopløselige 
poser - lille 432730582

660 x 840 mm 
1 rulle = 25 poser

361.-

Vandopløselige 
poser - mellem 432730583

710 x 990 mm 
1 rulle = 25 poser

550.-

Vandopløselige 
poser - stor 432730584

910 x 990 mm 
1 rulle = 25 poser

714.-

Vaskepose til undertøj
Disse poser beskytter dit undertøj i løbet af en vaskecyklus. 
Du undgår risikoen for at det resterende vasketøj slider, 
pletter eller ødelægger undertøjet på grund af friktion. 

Posen er også anvendelig til at holde smådele, 
som eksempelvis babysokker og lignende, samlet.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vaskepose 
til undertøj 9029792877

400 x 600 mm +  
300 x 400 mm

29.-
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Tørretumblerbolde
Tørretumblerboldene anvender specifikt designede 
knuder til fysisk at nedbryde den stivhed, der skabes, 
når vandet tørrer i tøjet, så vasketøjet blødgøres uden 
brug af giftige kemikalier. 

De to bolde har forskellig brudbelastning (den ene 
er hårdere end den anden) med forskelligt formede 
blødgøringsknuder. De firkantede knuder komprimerer 
og blødgør tøjet, mens de runde knuder løsner fibrene for 
at mindske hårdheden. De arbejder sammen om at løfte 
og adskille vasketøjet, mens det tørretumbles. De holder 
endvidere på varmen og overfører den til tøjet, mens det 
tumbler, hvilket fremmer tørreprocessen. Til tørretumblere.

Delnummer Indhold Pris

Tørretumblerbolde 9029791861 2 stk. 55.-

Blød pleje
Disse engangsark hjælper med at blødgøre dit vasketøj, 
der også bliver nemmere at stryge og lugter bedre. 
De er nemme at anvende: du skal blot lægge et ark 
i tørretumbleren sammen med tøjet. Til tørretumblere.

Delnummer Indhold Pris

Blød pleje 9029793198 30 stk. 59.-
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Electrolux Professional Laundry

Vaskerumstilbehør

De spiralformede kurve i TRP2 og TRP4 Super-
serien gør det nemmer at fylde og tømme 
vaskemaskiner og tørretumblere. 

Designet sikrer også, at vognen kommer tæt 
på udstyret, så vasketøjet ikke ryger på gulvet. 
Ramme i galvaniseret stål, kurv i plastikbelagt 
metalflet.

Vogn TRP2 – 80 liter
Grebhøjden er justeret, så der kan stå en person bag vognen 
og fylde/tømme maskinerne. Leveres sammenfoldet.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vogn TRP2 432730552 L670 x B440 mm 1.630.-

Hjul 432730287 Ø240 mm 266.-

Vogn TRP4 Super – 80 liter
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vogn TRP4 
Super 432730553 L670 x B440 mm 1.410.-

Møbelhjul 432730300 Ø70 mm 154.-

Kurv 432730544 L580 x B470 mm 466.-

Kroge 432730439 4 stk. 47.-

Ergonomiske vasketøjsvogne, tøjstativer og andet udstyr, der 
passer ind i ejendomsvaskerier, vaskerier, hospitaler, plejehjem, 
hoteller, spabade osv. 
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Vogn NV-21 – 240 liter
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vogn NV-21 432730554 L800 x B600 x H900 mm 3.852

Møbelhjul 432730545 Ø100 mm 180.-

Rund vogn
Ramme i galvaniseret stål, kurv i plastik.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Rund vogn 489670265 Ø440 mm x H780 mm 710.-

Møbelhjul 489670324 Ø50 mm 228.-

Kurv 489670260 Ø440 mm 260.-

Baljevogn
Ramme i forkromet stål, kurv i plast.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Baljevogn 489670271  Rumindhold 40 liter 1.055.-

Håndtag 489671523 166-
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Electrolux Professional Laundry Vaskerumstilbehør

Sammenfoldelig vogn med pose fremstillet i et 
kraftigt belagt stof til opbevaring af vasketøj. 

 
Vogn i stof RV-73 – 80 liter

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vogn i stof 
RV-73 432730555 L670 x B560 x H780 mm 2.594

Pose 432730542 L670 x B560 x H400 mm 540.-

Hjul 432730546 Ø75 mm 69.-

Vogn i stof RV-74 – 200 liter
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vogn i stof 
RV-74 432730556 L1100 x B560 x H780 mm 3.046

Pose 432730543 L1100 x B560 x H400 mm 708.-

Hjul 432730546 Ø75 mm 69.-
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Vogne i rustfrit stål er ergonomiske redskaber, 
der gør det nemmere at håndtere vasketøjet 
og hjælper med at forhindre belastningsskader.
 
 

Vogn i rustfrit stål BV-220 / BV-131  
– 220 liter

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vogn i rustfrit stål 
BV-220 / BV-131 432730562 L800 x B600 x H650 mm 6.900

Møbelhjul 432730551 Ø 125 mm 201.-

Vogn i rustfrit stål BV-141, forhøjet  
– 220 liter

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vogn i rustfrit stål 
BV-141, forhøjet 432730563 L800 x B600 x H890 mm 7.900

Møbelhjul 432730551 Ø 125 mm 201.-

Fjedervogn – 229 liter
En vogn med belastningsudligning så vognen hele tiden er 
hævet til den bedst mulige arbejdshøjde.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Fjedervogn 432730557 L1030 x B450 x H800 mm 5.950

Drejeligt møbelhjul 432730547 Ø 125 mm 179.-

Møbelhjul 432730548 Ø 125 mm 137.-
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Electrolux Professional Laundry Vaskerumstilbehør

Tøjstativ (fleksibelt)
Et allround stativ, der passer ind i mange erhvervsmæssige 
forhold: vaskerier, forretninger, skræddere, brudekjole- 
og festtøjsbutikker, teatre, offentlige arrangementer osv. 
Sammenfoldeligt stativ.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Tøjstativ 
(fleksibelt) 432730578 L1500-2000 x H1600 mm 2.598

Opbevarings- og transportbur HV-52
Et bur der anvendes til opbevaring og intern transport af 
lette artikler så som skjorter og andre beklædningsdele, 
frottéklude, sengetøj og tæpper. En langside er åben 
for at give bedre adgang. Den anden side har runde 
tremmer. I hvid epoxy-maling.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Opbevarings- 
og transportbur 
HV-52

432730558
L1150 x B550 x H1520 mm, 
3 hylder 500 x 1000 mm

5.500

Møbelhjul 432730581 Ø100 mm 96.-

Containerbur Flex RT-511
Et moderne, fleksibelt, lille og manøvredygtigt bur til 
forskelligartet brug. Den lille størrelse gør det særdeles 
velegnet til elevatorer, lastbiler og andre små rum.

Hylderne kan også bruges til at dække den åbne side 
af en vogn. I poleret, kromatisk zink.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Containerbur 
Flex RT-511 432730559 L800 x B600 x H1570 mm 4.046

Ribbe 432730560 649.-

Betræk (blå) 432730561 592.-

Møbelhjul 432730550 Ø125 mm 357.-

Drejeligt 
møbelhjul

432730549 Ø125 mm 462.-
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Arbejdsbord 
Arbejdsborde med melaminplade Fås i tre forskellige længder.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Arbejdsbord 432730564 L1000 x B700 x H850 mm 1.916.-

Arbejdsbord 432730565 L1500 x B700 x H850 mm 2.227

Arbejdsbord 432730566 L2000 x B700 x H850 mm 2.356

Stol
Justerbar højde.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Stol 432730567 1.872.-
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Electrolux Professional Laundry

Tilbehør
Gør serien komplet og gør dit arbejde nemmere ved at vælge det 
rigtige tilbehør til din virksomhed, maskine og/eller dit tøj. 

Strygebræt, fritstående
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Strygebræt, 
fritstående 432731033 400 x 1500 mm 2.036

Strygebetræk 
med skum

471668381 420 x 1520 mm 295.-

Strygebræt, vægmonteret
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Strygebræt, 
vægmonteret 432731034 370 x 1270 mm 1.724.-

Strygebetræk 
uden skum

471680362 480 x 1300 mm 295.-

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Strygebræt, 
vægmonteret 432731035 400 x 900 mm 1.739.-

Strygebetræk 
uden skum

471680362 480 x 1300 mm 295.-

Vandsprøjte
Komplet med slange og ophængningsfjeder. 

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vandsprøjte 432731036 807.-
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Tøjsnor
Komplet monteringssæt til tøjsnor. 
For montering henviser vi til dokument 471153097.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Tøjsnor 432730573 2.210.-

Anker 471688066 398.-

Wire TEE0000353990 Ø5 mm, 90 m 2.499

Afstandsstykke TEE0000353993
Sæt med 50 
afstandsstykker

254.-

Beslag TEE0000418203 236.-

Beslag TEE0000418202 236.-

Beslag TEE0000418201 236.-

Bardunstrammer TEE0000301356 73.-

Krymperør TEE0000301375 145.-

Låseenhed TEE0000353996 73.-

Beslag til 
hævning af snor 
venstre side

TEE0000418206 Sæt med 2 beslag 250.-

Beslag til 
hævning af snor 
højre side

TEE0000418205 Sæt med 2 beslag 250.-

Vægmonteret bøjlestang
I galvaniseret stål. Sammenfoldelig.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Vægmonteret 
bøjlestang 432730574 L420 mm 275.-

Lagenstrækker
En lagenstrammer gør det nemt for sig at strække lagnerne 
alene. En kurv, der hjælper med at folde lagnerne, kan 
placeres under lagenstrammeren. Lagenstrammeren skal 
monteres på væggen ca. 1,3 meter over gulvet.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Lagenstrækker 432730571 L600 mm 464.-

Kurv 432730572 L580 x B350 x H300 mm 499.-



30

Holder til affaldspose
Velegnet til miljøvenlige papirsposer. Skal monteres på væggen.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Holder til 
affaldspose 432730575 L450 x B425 x H360 mm 1.648.-

Børste med kæde
Børste med kæde til rengøring af fnugfiltre.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Børste med kæde 487162301 850 mm 145.-

Electrolux Professional Laundry Tilbehør
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Installation
Fnugopsamleren har til opgave at adskille fnuller fra spildvandet.  
Det er placeret bag vaskemaskinen og fungerer som et filter til 
at forhindre, at drænrøret bliver tilstoppet, da dette kan føre til 
oversvømmelse i vaskerummet.

Fnugopsamler – 25 liter
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Fnugopsamler 
– 25 liter 432730894

L615 x B280 x H165 mm, 
Ø32 mm

1.862.-

Filterplade 432183314 250.-

Fnugopsamler, komplet – 25 liter
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Fnugopsamler, 
komplet 
– 25 liter

432730895
L615 x B280 x H165 mm, 
Ø32 mm

2.358

Filterplade 432183314 250.-

Betræk 432183319 364.-

Afløbsslange 438504001 125.-

Afløbsslange 438524501 195.-

Rør 471861305 137.-

Spændebånd 65 736284051 12.-

Fnugopsamler – 45 liter
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Fnugopsamler 
– 45 liter 432730896

L680 x B345 x H220 mm, 
Ø50 mm

1.966.-

Filterplade 432183214 299.-

Fnugopsamlerne er fremstillet i rustfrit stål for at sikre længst mulig holdbarhed, og har aftagelige filterplader 
for nem rengøring. De fås i størrelserne 25, 45, 75 og 100 liter. Størrelsen på opsamleren skal svare til 
vaskekapaciteten. Velegnet til følgende modeller: W555H, W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, 
W5105H, W4130H, W5130H, W575N, W5105N, W5130N, W475S, W575S, W4105S, W5105S, W4130S, W5130S.

Electrolux Professional Laundry



33

Fnugopsamler – 75 liter
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Fnugopsamler 
– 75 liter 432730897

L820 x B480 x H215 mm, 
Ø50 mm

2.528

Filterplade 432183114 399.-

Fnugopsamler – 100 liter
Delnummer Størrelsesforhold Pris

Fnugopsamler 
– 100 liter 432730893

L970 x B480 x H220mm, 
Ø75 mm

4.085

Filterplade 432183414 450.-

Dræningsnet
Dræningsnet i plastikmateriale. Beskyt din kloak ved 
at installere et dræningsnet på kloakrøret. Skidt som 
eksempelvis fnuller vil blive fanget i nettet.

Delnummer Størrelsesforhold Pris

Dræningsnet 432730576 1000 stk. 3.145

Dræningsnet 432730577 100 stk. 524.-
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Electrolux Professional Laundry Installation

Slange, vandtilslutning
Vandtilslutning til vaskemaskiner.

Delnummer Længde Diameter Pris

SW10 438503102 1500 + 140 mm 3/4” x 3/4” 215.-

Forbindelse: Y-forbindelse, Lige - Lige - Lige

1052 438810802 2000 mm 1” 621.-

Forbindelse: Lige - Lige

SW19 438810803 1500 mm 3/4” x 3/4” 458.-

Forbindelse: Lige - Bøjet

SW19 438810804 1500 mm 3/4” x 3/4” 418.-

Forbindelse: Lige - Lige

- 471668966 1550 + 200 mm 3/4” x 3/4” x 1/2” 390.-

Forbindelse: Y-forbindelse, Lige - Lige - Lige

SW10 471669344 1500 mm 3/4” x 3/4” 135.-

Forbindelse: Lige - Lige

DN13 487799196 1400 mm 3/4” x 3/4” 325.-

Forbindelse: Lige - Lige

DN13 487799197 1250 mm 1/2” x 3/4” 445.-

Forbindelse: Lige - Lige

DN13 487799198 1250 mm 3/4” x 3/4” 435.-

Forbindelse: Lige - Bøjet



en pålidelig, global tilstedeværelse: Electrolux 
Professional tilbyder det mest omfattende 
servicenetværk af dygtige, autoriserede 
partnere til de daglige opgaver: installation, 
reservedele og vedligeholdelse.  
Alle yder effektiv kundeservice og hurtig teknisk 
assistance. Et globalt servicenetværk til hurtig 
ekspertrådgivning i hele verden.

  1.900 autoriserede servicecentre

  Mere end 7.000 ekspertteknikere

  44.000 tilgængelige reservedele på lager 

   Reservedele er tilgængelige i mindst 10 år fra 
produktionsafslutning 

  24–48 timers reservedelslevering på verdensplan

  20.000 servicerede kunder hver dag

Med ægte Electrolux-tilbehør og reservedele 
garanteres dit udstyrs ydelse med tiden.  
Det er meget vigtigt for at sikre:

  overholdelse af hygiejne- og sikkerhedsstandarder

  operatør- og kundesikkerhed

  udstyret høje effektivitet

  produktydelse

Når du passer på dit udstyr, skaber det øget 
værdi for din virksomhed samt pengebesparelser!

Fortræffelighed er essensen af alt det, vi foretager os. 
Ved at imødese kundernes behov, går vi efter at 
udvise fortræffelighed via vores ansatte, innovationer, 
løsninger og tjenester. På den måde gør vi vores 
kunders arbejde og liv nemmere og mere udbytterigt.

Electrolux
Fortræffelighed

Enestående 
servicefortræffelighed
Altid i nærheden.  
Altid til stede for dig.

Ægte reservedele 
og tilbehør



Følg os på

Oplev fortræffeligheden i Electrolux
og del flere af vores tanker på
www.electrolux.com/professional
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Fortræffelighed
med miljøet for øje
 Alle vores fabrikker er ISO 14001-certificerede

  Alle vores løsninger er designet til lavt forbrug af 
vand, energi, vaskemidler og skadelige udledninger

  I løbet af de seneste år er mere end 70 % af vores 
produkter blevet opdateret, så de lever op til vores 
kunders miljømæssige krav

  Vores teknologi er i overensstemmelse  
med ROHS og REACH og mere  
end 95 % genanvendelig

  Vores produkter er 100 % kvalitetstestede  
af eksperter

Electrolux Professional Laundry
Hammerholmen 24-28, 2650 Hvidovre, Danmark


