Energisnålare, snabbare och större

Torkskåp för varje behov
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En ny, unik generation av torkskåp
PODAB erbjuder marknadens energisnålaste, snabbaste och största torkskåp. Oavsett vad du behöver har vi ett torkskåp som passar perfekt för just dina behov.
I över 65 år har vi fokuserat på professionell tvättstugeutrustning. Det är därför vi kan produkterna in i minsta detalj och tar fram skräddarsydda lösningar anpassade
för svenska tvättstugor.
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Svensktillverkat

Kvalitetssäkring

Bekymmersfri utrustning

Senaste tekniken

Klimatsmart

Torkskåpen är utvecklade i Göteborg och anpassade för svenska
tvättstugor. De är svensktillverkade och levereras utan mellanled.

Vi har kontroll över hela kedjan
från utveckling till färdig produkt.
Det gör att vi kan överträffa våra
högt ställda kvalitetskrav.

Torkskåp ur ProLine-serien är
robusta och driftsäkra maskiner
som passar vid hårt nyttjande av
tvättstugan.

Alla torkskåp är utrustade med
Humidity Tracking System (HTS)
som känner av fuktnivån och
avbryter torkprocessen exakt när
tvätten är torr.

När ni ser ECO-innovation på en
PODAB-produkt innebär det att
den är framtagen med miljön i
fokus.

Torkskåp
Energisnålaste torkskåpet
s. 3
ECO-innovation			s. 4
Snabbaste torkskåpet		
s. 5
Största torkskåpet		
s. 6

PODABs nya torkskåp som är
snabbare, energisnålare och
större är äntligen här.

TS 63 VP

En ny generation torkskåp
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Marknadens energisnålaste torkskåp
ProLine TS 63 VP - Unikt torkskåp med värmepump
ProLine TS 63 VP är ett extremt energieffektivt torkskåp. Med den
unika värmepumpstekniken blir energiförbrukningen bara 0,25
kWh/kg. I jämförelse med traditionella torkskåp halveras energiförbrukningen. Prioriteras energifrågor och klimatpåverkan är ProLine
TS 63 VP den bästa lösningen.
Teknisk data

8

Hänglängd, m

16

Torktid, min*

68

Energiförbrukning/kg, kWh*
Ljudnivå, dB(A)

0,25
56

Nettovikt, kg

165

Bredd, mm

1200

Djup, mm

650

Höjd, mm

1995

Lägsta installationshöjd, mm

2030

Art nr
*Gäller 6 kg torrvikt bomull med 43% restfuktighet efter tvätt, torkad till 0%.
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TS 63 VP

Lastkapacitet, kg

131031

”50% lägre
energiförbrukning
än traditionella
torkskåp”

När ni ser ECO-innovation på en PODAB-produkt innebär det att den är framtagen med miljön i fokus.
Ett exempel på ECO-innovation är vårt nya torkskåp ProLine TS 63 VP med värmepump. Vår ambitionsnivå var
att utveckla ett torkskåp med extremt låg energiförbrukning. Resultatet blev TS 63 VP med en
energiförbrukning på 0,25 kWh/kg. Det är hälften så mycket som ett traditionellt torkskåp.
Med andra ord det energisnålaste torkskåpet i klassen.
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Marknadens snabbaste torkskåp
ProLine TS 63 E - Effektiv torkprocess
Det går riktigt snabbt att torka textilier i ProLine TS 63 E, bara 42
minuter. ProLine TS 63 E arbetar med dubbla fläktar och luftkanaler
för att skapa perfekt balans mellan evakuerad och recirkulerad luft.
Ett undertryck hindrar läckage av varmluft ut i rummet, vilket bidrar
till att energiförbrukningen är låg, bara 0,5 kWh/kg. Är det viktigast
att det går snabbt är ProLine TS 63 E ett fulländat torkskåp.
Teknisk data
Lastkapacitet, kg

8

Hänglängd, m

16

Torktid, min*

42

Energiförbrukning/kg, kWh*

0,5

Ljudnivå, dB(A)

62

Nettovikt, kg

145

Bredd, mm

1200

Djup, mm

640

Höjd, mm

1870

Lägsta installationshöjd, mm

2050

Art nr
*Gäller 6 kg torrvikt bomull med 43% restfuktighet efter tvätt, torkad till 0%.
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TS 63 E

131032

”Snabbaste
torkskåpet som
finns. Torkar på
42 minuter.”

Marknadens största torkskåp
ProLine TS 93 E - Maximal hänglängd
ProLine TS 93 E har en stor kapacitet på 16 kg och en hänglängd
på 32 meter. Välj ProLine TS 93 E och torka stora mängder tvätt,
snabbt - med en låg energiförbrukning på 0,54 kWh/kg.

ProLine FC 20 - Störst kapacitet
ProLine FC 20 är ett rejält torkskåp med en kapacitet på 20 kg eller
sex stycken larmställ. Det torkar skyddskläder av membrantyp och
vadd mycket snabbt och skonsamt. Utrustat med unika specialgalgar som torkar plaggen både från insidan och från utsidan.
Teknisk data

TS 93 E

FC 20

16

20

Hänglängd, m

32

6 larmställ

Torktid, min*

64*

175**

0,54*

0,98**

59

65

Lastkapacitet, kg

Energiförbrukning/kg, kWh*
Ljudnivå, dB(A)
Nettovikt, kg

235

200

Bredd, mm

1800

1800

Djup, mm

800

800

1955/2150

1955/2150

131034

131035

Höjd/Lägsta installationshöjd, mm
Art nr

”Stort torkskåp
med en kapacitet
på 32 meter eller
6 larmställ”

*Gäller 12 kg torrvikt bomull med 43% restfuktighet efter tvätt, torkad till 0%.
**Gäller 6 larmställ av membrantyp (torrvikt 20 kg) med 50% restfuktighet efter tvätt, torkade till 4%.
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Vad är PODAB?
PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat.
Det är det som gör oss till specialister.
68 år i svenska tvättstugor
Hos oss får du 68 års erfarenhet av professionell utrustning
för den gemensamma tvättstugan. 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.
Vi är specialister.
Och för oss är du speciell.

Lär känna PODAB på podab.se
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