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Bevis: Testkørsel for fulde omdrejninger 

Påstand: Spar 30-70% på el og vand

Bevis: Testkørsel for fulde omdrejninger 

Garanti for driftsbesparelser



Dit vaskeri sparer typisk mellem 
30 og 70% på el og vand
Nye Electrolux vaskerimaskiner bruger mellem 30 og 70% mindre strøm og vand end 
maskiner, som blot er ti år gamle – uanset maskinernes fabrikat.
 
De nye Electrolux maskiner er nemlig ”intelligente” og skabt til at bruge mindst muligt 
vand og strøm. Vaskemaskinerne vejer for eksempel tøjet og tilpasser vandforbruget 
efter vægten. Og tumblerne stopper selv, når tøjet er tørt.

Når vi ved, hvilke maskiner I vil udskifte med nye, laver vi en konkret  
beregning på, hvor meget I kan forvente at spare. 

Enhver kan beregne, hvor meget vand og strøm en vaskemaskine bruger – i teorien.
Men holder beregningerne i praksis? Electrolux Professional giver garanti for vores 
driftsberegninger. For vi har testkørt dine nye maskiner, inden du får dem ud i vaske-
riet. Og ved installationen i dit vaskeri, kommer vores tekniker og sikrer sig, at maski-
nerne er indstillet korrekt.

Testkørsel i dit vaskeri
Hvis du inden for de første seks måneder ønsker det, kan du bestille en testkørsel i
dit vaskeri, hvor vi måler maskinens aktuelle forbrug af el og vand. Så kan du selv se,
at vores beregninger for besparelser holder.

Hvis maskinen – mod forventning – ikke kan leve op til de lovede besparelser, tilbyder 
vi at tage den retur.

Ring til os på tlf. 63 76 22 20, hvis du vil høre mere om Electrolux Professionals test-
kørsel og garanti for driftsberegninger – eller du vil se vores standardbetingelser.

Påstand:
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Bevis:

Testkørsel af dine maskiner 



Den dyreste maskine er billigst  
i længden!

Sådan sparer du 58%  
på det årlige el- og vandforbrug!

Ligesom med køleskabe og el-pærer, så er det ofte det produkt, der umiddelbart
er dyrest, der viser sig at være det billigste. Sådan er det også med Electrolux’ 
professionelle vaskemaskiner og tørretumblere. Investeringen i nye maskiner tjener sig
selv hjem i løbet af 3-6 år afhængigt af, hvilke maskiner I vælger, og hvor meget de
bruges.

Beregn vaskeriets besparelse 
Du kan selv lynhurtigt beregne, hvor meget dit vaskeri mindst sparer ved at 
udskifte gamle maskiner. Scan koden, eller gå ind på nytvaskeri.dk. Indtast nogle få 
oplysninger om vaskeriets maskiner, så får du straks en idé om, hvor meget I sparer.  
Her kan du også deltage i konkurrencen om billetter til Copenhagen Historic Grand 
Prix. Scan koden eller tast nytvaskeri.dk på din smartphone.

Ingen scanner? Søg efter 
ScanLife i App-store eller 
Android Market.

Spar på vaskeriets driftsbudget – og på CO2-udslippet!
Når I vælger Electrolux Professional, sparer vaskeriet fra første dag så meget på vand- 
og strømforbruget, at det straks kan ses på driftsbudgettet. Desuden gør I miljøet
en stor tjeneste, da CO2-udslippet fra strømproduktionen til de nye maskiner er en
brøkdel af det, de gamle modeller lukker ud i atmosfæren.

Forudsætninger: 
Pris pr. kwt = kr. 2,10  
Pris pr. m3 vand = kr. 42,50   
2 stk. 8 kg vaskemaskiner tilsluttet koldt vand 
60°C økonomivask uden forvask  
6 vaske pr. dag pr. maskine 360 dage pr. år  
1 stk varmepumpe-tørretumbler, T4300LE
8 tørringer pr. dag á 8 kg 360 dage pr. år

Regneeksempel for 2 vaskemaskiner + 1 varmepumpe-tørretumbler

 Årgang 2000 Årgang 2012 

Vandforbrug pr. dag 1284 liter ~ 54,57 kr. 576 liter ~ 24,48 kr.

Elforbrug pr. vask pr. dag 20,4 kWh ~ 42,84 kr. 12,0 kWh ~ 25,20 kr.

Forbrug i alt pr. dag til vask 97,41 kr. 49,68 kr.

Elforbrug pr. tørring pr. dag 40,96 kWh ~ 86,02 kr. 12,8 kWh ~ 26,88 kr.

Besparelse i kr. pr. dag pr. vask 47,73 kr. 

Besparelse i kr. pr. dag pr. tørring 59,14 kr.

Besparelse i kr. pr. dag i alt 106,87 kr.

Besparelse i CO2-udled ning i vaskeriet pr. år > 5 ton

Besparelse for vaskeriet pr. år  38.473,20 kr.~ 58%

Regneeksempel:
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Garanti for 
driftsbesparelser

Hos Electrolux Professional har vi høje standarder – såvel tekniske 
som etiske. Vi dokumenterer således alle vores løfter og beregninger 
på forventede besparelser på el, vand og CO2 ved at testkøre ma-
skinen inden installationen i dit vaskeri. Du har også mulighed for at 
bestille en ny testkørsel i vaskeriet inden for de første seks måneder. 
Det er din garanti for, at vores beregnede driftsbesparelser holder.

Vi giver dig naturligvis altid fuldt overblik over forudsætningerne for 
alle vores beregninger, dvs. antal vaske, priser på vand og strøm etc. 

Læs mere om Electrolux’ testkørsel og garanti for driftsbesparelser 
på side 3 i denne folder – eller kontakt os for mere information.

Electrolux Professional A/S
Vaskeriløsninger
tlf. 63 76 22 20
salg@electrolux.dk
www.laundrysystems.electrolux.dk




