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Vi tänker på dig

När vi säger att vi tänker på dig menar vi
exakt vad vi säger. Vi gör allt vi kan för att
förstå marknadstrender och försöka förutse dina behov och den typ av problem
du kan behöva få hjälp med. Vi designar
inte för designens skull, utan för din skull.
Vi lägger vår tid, kunskap och insikt på att
utveckla utrustning som får dig att säga
”Det här är ju precis vad jag ville ha! Hur
kunde de veta det?” Svaret är enkelt:
vi tänkte på dig under hela processen.
Människor idag oroar sig för miljöförändringar och vi vill – precis som du – ta vårt
ansvar. Electrolux arbetar brett i miljöfrågor,
vilket bland annat omfattar att sätta standarder för låg förbrukning av el, vatten och
gas, utan att för den skull kompromissa
med funktion och prestanda.
På Electrolux ställer vi höga krav när det
gäller miljö och etik, både på våra anläggningar och på våra leverantörer – oavsett var i världen
de befinner sig.
Vi har sedan länge ett gott
rykte för vårt miljöarbete
och vårt företagsansvar.

Vi ses som ett företag som ligger i framkant i arbetet med att utveckla energi- och
vattensnåla produkter.
Du hittar mer information om vårt sätt att
tänka på:
www.electrolux.com/sustainability
Electrolux. Thinking of you.

För oss är det naturligt att beakta både miljö- och säkerhetsmässiga hänsynstaganden.
Samtliga våra produktionsenheter är certifierade i enlighet med ISO 9001 (kvalitet) och
ISO 14001 (miljömässig styrning) och våra produkter är både CE- och S-märkta.
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Inom vård och omsorg krävs specialanpassade tvättmaskiner
Tvätt med smittorisk (t ex fekalier och bakterier) kräver en anpassad tvättprocess och utrustning. Electrolux Professional – Laundry har som en av
världens största tillverkare av professionell tvättutrustning ett stort urval
av hygientvättmaskiner. De är utrustade med speciella program som
med god marginal uppfyller Hälso- och SjukvårdsStandardiseringens
normer (HSS).

En effektiv tvätthantering ger lägre kostnader
Sköt tvätten inom den egna verksamheten. Gångkläder, frotté, sänglinne och personalkläder
kan med fördel tvättas på avdelningen. Och med en större hygientvättmaskin inom enheten
kan även större textilier som antidecubitusmadrasser, täcken och mindre mattor hanteras.
Dessutom minskar kostnaderna.

Specialanpassad tvättprocess
En hygientvättmaskin har utöver standardprogrammen unika tvättprogram.
Dessa gör att äggviteämnen löses upp och svåra fläckar av t ex fekalier och blod avlägsnas.
Processen utnyttjar tillräckligt höga temperaturer och bibehåller dem under korrekt tid för att
nå desinfektion.

Smittbärande tvättgods är ett hot mot hälsan om det inte tvättas och hanteras
korrekt. Lösningen heter barriärtvätt!
Grundprincipen för barriärtvätt är att hanteringen av det smutsiga tvättgodset är separerat
från hanteringen av det rena. Detta sker genom att maskinen byggs in i en vägg mellan två
åtskilda arbetsrum – ett för smutsig tvätt och ett för ren. Barriärtvättmaskinen har därför
dubbla luckor – en i fronten och en i högra sidan (luckorna kan inte öppnas samtidigt).
Med barriärtvätt undviks kontakt mellan smutsigt och rent tvättgods på ett effektivt sätt.

Vi tar ansvar för våra produkter långt efter installationen
Våra maskiner är byggda för att fungera i en tuff miljö under lång tid, och som extra trygghet
kan vi erbjuda Fullserviceavtal till samtliga våra produkter. Detta avtal innebär ett årligt underhåll samt ett totalansvar för reparationer och reservdelar, vilket minimerar totalkostnaden och
ökar livslängden och tillgängligheten.
Vi kan också erbjuda er en Funktionslösning!
Det innebär att vi hjälper er med val av rätt utrustning, leverans, installation och finansiering.
Dessutom ingår Fullservice under hela avtalstiden. Och allt detta får ni till en fast månadshyra!
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Hygientvätt med professionell utrustning
Professionella hygientvättmaskiner och effektiva torktumlare tar hand om
stora mängder textilier direkt på avdelningen. Hanteringen av gångkläder
och sänglinne underlättas. Det går dessutom att tvätta akut när oväntade
behov uppstår. En avdelningstvätt skapar möjlighet till naturlig arbetsrotation
och full kontroll, vilket medför ökad trivsel och trygghet – för både personal
och vårdtagare.

Med barriärtvätt uppfylls RABC*-normen för handhavande av smutsigt
tvättgods: 1st WB4130H + 1st T4350
Barriärtvättmaskinen WB4130H har AWS**: Maskinen väger mängden tvättgods
och anpassar vattenmängden exakt till den uppmätta tvättmängden. Detta sparar
både energi och vatten! WB4130H är även utrustad med Clarus Control TS som
möjliggör kontroll av pH-värdet vid varje steg i tvättprocessen – vilket ger en stor
trygghet genom hela processen. WB4130H uppfyller hygienstandard EN14065 och
kvalitetsstandard ISO 9001 för sjukvård och elektronikindustri.
Ett effektivt Textilvårdsrum™ på avdelningen:
1st W465H Hygien + 1st T4190 + 1st TS460
Exempel på produktkombination som passar utmärkt på en avdelningstvätt för
cirka åtta boende. Alla våra tvättmaskiner är, utöver våra standardprogram, också
utrustade med specialprogram för hygientvätt (HSS).

Ett Textilvårdsrum™ som klarar madrasser, täcken m m:
1st W4130H Hygien + 1st T4350
Komplettera textilvårdsrummet på avdelningen med en central enhet för hygienisk
grovtvätt. Då kan all typ av tvätt hanteras inom den egna verksamheten.
Stor trumvolym och specialutvecklade tvättprogram gör att ömtåliga antidecubitusmadrasser, täcken, överkast, mindre mattor m m, kan tvättas och torkas utan att
känsliga textilfibrer tar skada.

Ett eget tvätteri för hemtjänsten!
1st W465H Hygien
+ 2st W4130H Hygien
+ 2st T4350
+ 1st TS4121
+ 1st IC4 3316 (varm-mangel)
Det kan vara svårt för personalen att hinna
med alla sina sysslor, och äldretvätt är ofta mer krävande
än annan tvätt. Att då kunna samla in alla textilier och tvätta dom på hemtjänstens
eget tvätteri har blivit en uppskattad lösning inom kommuner. Med professionell utrustning och automatisk
dosering av tvättmedel går tvätten som en dans. Här finns också utrustning för efterbehandling (mangling). Om tvättarbetet
underlättas för hemtjänstpersonalen blir det mer tid över till att vårda de äldre. Ett väl fungerande Textilvårdsrum™ ger många
vinster.
*) Risk Analysis and Biocontamination Control (RABC).

**) Automatic Weighing System
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Electrolux Laundry Systems Sweden AB
Box 325, 341 26 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
Fax: 0372-864 33
www.electrolux.se/laundrysystems
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