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Välkommen till oss på PODAB. Vår vision är att skapa 
bekymmersfria tvättstugor. En utopi för många men en 
verklig målsättning för oss. Vi menar att våra högkvalita-
tiva produkter, vår specialistkompetens och engagerade 
service leder till bekymmersfria tvättstugor. 

Om tvättstugan är bekymmersfri är också du som kund 
nöjd. Och det är något vi lovar – att göra dig nöjd, eller 
snarare supernöjd. Därför erbjuder vi våra nya kunder 
Supernöjd Kundgaranti. 

6 starka skäl till att välja PODAB



Vad kan vi med vår specialistkompetens göra för dig? 
Vi kan hjälpa dig till en bekymmersfri tvättstuga. Sedan 
1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. 
Inget annat. Det är därför vi vet vad som krävs för att det 
ska fungera smärtfritt i tvättstugan. Ta hjälp av oss så får 
du gedigen kunskap och ett äkta engagemang. 

Högkvalitativa produkter är en självklarhet. De ska hålla 
i många år och bara fungera. Det är därför våra tvätt-
maskiner är tillverkade för minst 15 års nyttjande. Men en 
bekymmersfri tvättstuga är så mycket mer än produkterna. 
Vi levererar kvalitet i allt vi gör. Vare sig det handlar om 
produkter, installationer, leveranser eller service. 
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Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt 
och ekonomisk sätt. Inga problem. Vi besiktigar varje 
enskild tvättstuga, räknar ut driftskostnader och vilka 
besparingarna blir. Våra långa garantitider ger en extra 
trygghet. När utrustningen installerats finns vi givetvis till 
hands för stöd och service. Vi är med i hela processen från 
första möte till installation och färdig tvättstuga.
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Den miljövänliga tekniken finns redan idag. Med modern 
tvättstugeutrustning minskar vatten- och energiförbruk-
ningen betydligt. Vi erbjuder klimatsmarta produkter med 
många finesser som gynnar miljön. De produkter som är 
framtagna med extra fokus på miljön kallar vi ECO- 
innovation. Ser du ECO-innovation på en PODAB-produkt 
vet du att den bidrar till en bättre miljö. 
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Styrkan med PODABs service är den lokala förankringen.  
Vi samarbetar med återförsäljare i hela landet och har  
dessutom specialutbildade partners som kan produkterna 
in i minsta detalj. Service och support ska alltid vara 
nära till hands. Vill du ha hjälp av oss får du en personlig 
kontakt som engagerar sig direkt. Det ska vara enkelt och 
bekymmersfritt för dig. Det är ju det allt går ut på. 

För att tvättstugan ska bli bekymmersfri är det många 
som ska vara nöjda. Det är vi väl medvetna om. Och det 
är vårt jobb att tillgodose allas förväntningar. Därför börjar 
vi alltid med en grundlig behovsanalys när tvättstugan 
planeras. Maskinerna ska passa brukarna och vara enkla 
att använda. När lämplig utrustning är på plats, håller vi en 
ingående demonstration för alla. 
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Det privata fastighetsbolaget Trianon Vårsången tog ett 
helhetsgrepp och bytte ut hela maskinparken som var 
ålderstigen. De bestämde sig för att renovera alla 11 
tvättstugor för att göra dem så moderna som möjligt. 

Det installerades 22 tvättmaskiner, 11 torktumlare och 
11 torkskåp. Den nya utrustningen har exempelvis en 
torksida med värmepumpslösning vilket innebär en stor 
energibesparing. Alla förbättringar gjorde att de sparar ca 
200 000 kr per år i driftskostnader.

Gör som Trianon Vårsången
- byt till energismart utrustning från PODAB och spara pengar

“Våra nya energismarta tvättstugor har större kapacitet 
och är betydligt billigare i drift. Vi får plats med mer tvätt 
per tvättomgång och sparar ändå pengar. Eftersom vi 
totalrenoverade elva tvättstugor innebär det en stor  
besparing. Det kan man ju inte annat än att vara väldigt 
nöjd med”, säger Lars Nordin på Trianon Fastigheter. 

Vill du också veta hur stora besparingar du kan göra i din 
tvättstuga? Kontakta oss på 031-752 01 00. Vi hjälper dig 
att ta fram en gratis energikalkyl.



Supernöjd Kundgaranti

Professionell tvättstugeutrustning är vi specialister på. I vårt kompletta sortiment finns 
allt som behövs i tvättstugan. Bland annat tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, tork-
rumsutrustning, manglar och tillbehör. Och vi har nöjda kunder. 9 av 10 svarar att det är 
mycket troligt att de väljer PODAB igen. 
 
Vi är så säkra på att du som ny kund blir nöjd, att vi har infört Supernöjd Kundgaranti. 
Är du inte nöjd med produkterna inom tolv månader får du pengarna tillbaka. Både 
det du betalat för produkten samt installationskostnaderna (max 2500 kr/maskin). 

BRF Masthugget - Sveriges största BRF
“Som Sveriges största BRF med 1200 lägenheter är det 
viktigt att ha en leverantör där allt fungerar. Vi har använt 
PODABs produkter i ca 20 år och är jättenöjda. Med ett 
professionellt bemötande får vi de produkter och den 
service vi behöver.”

- Lars Olsson, Förvaltare/Driftsansvarig

SUPERNÖJD

KUND
GARANTI

Hos oss blir du supernöjd, annars får du pengarna tillbaka! 



PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. 
Det är det som gör oss till specialister.

Specialister på professionell tvättstugeutrustning

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning 
sedan 1945. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och 
restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara 
nämna några platser.

Expertis och service

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och 
ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar och 
räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar utrustningen, 
demonstrerar den för användarna och finns givetvis till hands för 
stöd och service om det skulle behövas.

PODAB Finans

Att köpa ny tvättutrustning kan vara en betydande investering. 
PODAB Finans hjälper dig med en fördelaktig lösning där utrust-
ningen hyrs ut i mellan 24-60 månader. I hyran ingår service,  
reservdelar, delar, uppgraderingar och underhållsbesök. Du vet 
exakt vad tvättstugeutrustningen kostar per månad, slipper binda 
kapital och betalar endast för en funktion. En funktion som är  
skattemässigt avdragsgill. 

Lär känna oss på www.podab.se

Vad är PODAB?

AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, E-post: sales@podab.se, www.podab.se

2016-04-27. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.


