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Drömmer du också om en
bekymmersfri tvättstuga?
Då har du hittat rätt. PODAB är specialister på professionell tvättstugeutrustning och har alla produkter som krävs:
tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Med kvalitetsprodukter, specialistkompetens
och engagerad service gör vi din tvättstuga mer ekonomisk, hållbar och användarvänlig. Bekymmersfri, helt enkelt.

6 goda skäl till att välja PODAB
Specialister
Sedan 1945 har PODAB jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Vi vet vad som krävs för att allt ska fungera bekymmersfritt i
tvättstugan, för inköpare och förvaltare såväl som för användarna.
Hos oss får du kunskap och engagemang från första möte till installation och färdig tvättstuga.

Kvalitet
Din tvättstuga ska hålla och fungera i många år. Därför är hög kvalitet
en självklarhet för oss. Våra tvättmaskiner är tillverkade för minst
15 års nyttjande. De är alla utrustade med snabbtvättprogram som
gör lätt smutsad tvätt ren på bara 30 minuter. Men det handlar om
mer än produkterna. Vi levererar kvalitet i allt vi gör: installationer,
leveranser och service.

Ekonomi
En stor del av fastighetens driftsekonomi avgörs i tvättstugan. Därför
är våra produkter konstruerade för att vara så energi- och vattensnåla
som möjligt.

Användare
För att tvättstugan ska bli bekymmersfri är det många som ska vara
nöjda. Maskinerna ska vara enkla och snabba att använda och de
ska passa brukarnas behov. Därför börjar vi alltid med en behovsanalys.
Finns det många barnfamiljer i huset, eller är det mest ensamhushåll?
Finns det många studenter, som skulle uppskatta en obokningsbar
tvättmaskin som komplement? Behövs en grovtvättstuga för mattor
och större textilier? När rätt utrustning är på plats håller vi en demonstration för användarna.

Service
När utrustningen installerats, finns vi givetvis till hands för stöd
och service. Vill du ha hjälp av oss får du en personlig kontakt som
engagerar sig direkt, så att det blir enkelt och bekymmersfritt för dig.
Styrkan med PODAB Service är den lokala förankringen, som gör
att hjälpen alltid är nära. Vi samarbetar med återförsäljare i hela
landet och har specialutbildade partners som kan produkterna in i
minsta detalj.

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga problem. Vi besiktigar din tvättstuga, räknar ut driftskostnader och besparingar, och rekommenderar rätt lösning för dig.

Miljö
Vi erbjuder klimatsmarta produkter med många finesser som gynnar
miljön. Vår moderna tvättstugeutrustning kan minska din vatten- och
energiförbrukning betydligt. Håll utkik efter ECO-innovation! Det är vår
märkning av de PODAB-produkter som är framtagna med extra fokus
på att bidra till en bättre miljö.
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“I en bekymmersfri tvättstuga
sitter inga arga lappar”
- Jimmy Nilsson, VD på PODAB

Trivsel i tvättstugan - ett framgångskoncept
En gemensam tvättstuga är det bästa valet för miljön och ekonomin, men för att göra skillnad måste den användas.
Med rätt produkter och relativt små förändringar kan man få trivsel, funktion och tillgänglighet. Vår filosofi är att skapa
tvättstugor som man faktiskt vill tvätta i. Hos Brf Steglitsen, som vann PODABs tävling Drömtvättstugan, har vi skapat
just en sådan tvättstuga. Vår erfarenhet säger att tvättstugor med högre trivselfaktor används i högre utsträckning och
även sköts bättre av de boende.
Praktisk tvättstuga tillgänglig för alla
Hur man planerar en tvättstuga har stor betydelse för hur smidigt arbetet flyter på. Ingen tvättstuga
är den andra lik och behoven varierar. Det är viktigt att göra tvättstugan tillgänglig för alla, såväl
barnfamiljer som pensionärer. Tvättstugan hos Brf Steglitsen har planerats med stora golvytor för att
öka framkomligheten och maskinerna har tvättmedelsfack i rätt höjd för att förenkla både dosering
och rengöring. Utrustningen har smarta och användarvänliga funktioner som dessutom ger en
betydande besparing åt föreningen.

Små förändringar gör stor skillnad
Hur kan ni med enkla medel ge den befintliga tvättstugan en rejäl makeover? Är ytskiktet i den
befintliga tvättstugan bra kan relativt små men smarta förändringar påverka slutresultatet markant.
Hos Brf Steglitsen räckte det med att en hantverkare målade om en mörkblå bård i en behaglig grå
nyans. De gråspräckliga takplattorna byttes ut till vita och spottar monterades för att punktbelysa
produkterna. Planerar ni tvättstugan rätt från början lönar det sig i det långa loppet. Vi erbjuder
skisshjälp för att visualisera utrymmet.

I Drömtvättstugan visas omtanke om miljön
Vår erfarenhet säger att en omtyckt gemensam tvättstuga används oftare, vilket är bra ur ett
hållbarhetsperspektiv. Tvättmaskinerna fylls upp i större utsträckning och behovet av att använda
tvätt- och torkmöjligheter i varje enskild lägenhet minskar. Att byta ut gammal utrustning mot ny är
bra för både miljön och plånboken. Hos Brf Steglitsen stod tidigare ca 15 år gamla maskiner. Genom
att byta ut den gamla utrustningen sänktes driftskostnaderna från 28 722 kr/år till 13 643 kr/år, en
besparing på hela 15 079 kr per år för föreningen.
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Tvättstugor att inspireras av
Vi har hjälpt väldigt många kunder att få det trivsamt och effektivt i den gemensamma tvättstugan. Nedan har vi valt ut
några av våra fina referenser för dig att inspireras av. Vill du också ha en driftsäker, hållbar och bekymmersfri tvättstuga?
Vi hjälper givetvis även dig att skapa en inspirerande miljö i den gemensamma tvättstugan.
Brf Vingen, bostadsrättsförening
Brf Vingen är Skarpnäcks största bostadsrättsförening med 539
lägenheter. De har 43 tvättstugor, en i varje trapphus och två grovtvättstugor. Under hösten 2019 påbörjades renoveringarna. Golv
byttes ut, väggar revs och målades om och maskiner från PODAB
installerades i alla 45 tvättstugor. Fokus låg på användarvänliga,
kvalitativa och klimatsmarta produkter.
“Det som var avgörande i valet av tvättstugeutrustning var
enkelheten. Det var i första hand därför vi valde PODAB.”
- Mary Ann Sörensen, Ordförande i Brf Vingen

Light Factory Nyx, nybyggnation
JM har byggt kvarteret Light Factory, där ett av boendekoncepten
heter Nyx. I entréplan ligger tvättloungen som är elegant men ändå
ruff i en avskalad industrimiljö. De flesta lägenheterna är små och
tänkta för studenter, därför passade tvättmaskiner ur BaseLine-serien
bäst. Torkskåp med värmepump valdes då det är energisnålt och
halverar energiförbrukningen jämfört med en evakuerande modell.
“Vi ville göra en riktigt läcker tvättstuga med gemensamhetsytor där man kan hänga med kompisar och kanske
plugga under tiden som man tvättar.”
- Anna Dahl, Inredningsansvarig på JM

Kalmarhem, studentbostäder
Kalmarhem är ett kommunalt bostadsbolag med ca 5000 lägenheter varav 1000 är studentbostäder. I deras vision står det ”vår
verksamhet och våra kunders livsmiljö ska vara hållbar, byggas med
nytänkande och ge stolthet”. På studentboendet Ejdern i Kalmar
har Kalmarhem färdigställt två tvättstugor med stort miljöfokus. I
den ena tvättstugan tvättar man med automtisk dosering och i den
andra helt utan tvättmedel med hjälp utav avjoniserat vatten.
”Vi uppskattar att PODAB lyssnar på våra åsikter och
hjälper till med lösningar och problem. Det finns inga
omöjligheter.”
- Stefan Johansson, Servicetekniker Kalmarhem
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AF Bostäder, studentbostäder
AF Bostäder är södra Sveriges största studentbostadsföretag. Studentboendet Proto i Lund har ett unikt koncept, med smarta lösningar som har
gjort tvättstugan båda funktionell och trivsam. Några av lösningarna var att bygga in tvättmaskiner och torktumlare samt tapetsera med gröna
naturmotiv. Det har lagts stor vikt på att skapa en trevlig miljö för de boende. Inbyggda maskiner gör det enkelt att hålla rent och för att underlätta den dagliga driften finns intilliggande servicerum. Maskinerna är även kopplade till automatisk dosering och ett digitalt bokningssystem.
”Tvättstugorna planerades för att skapa en bra upplevelse för de som tvättar. Göra något roligt av tvättstugan! Feedbacken vi har fått
från de boende är att det är en trevlig miljö som bryter av mot andra tvättstugor.”
- Philip Stridh, Teknisk förvaltare på AF Bostäder.

Göingehem, allmännyttigt bostadsbolag
Göingehem AB har i samarbete med PODAB skapat en modern
gårdstvättstuga i Broby på Östra Järnvägsgatan 15. I gårdstvättstugan finns tre tvättstugor och en grovtvättstuga som är utrustade
med maskiner från PODAB och doseringsutrustning. Fokus låg på
användarvänliga och klimatsmarta produkter med låg energi- och
vattenåtgång.
”Vi har endast haft positivt bemötande från PODAB.
Ni ställer alltid upp när vi behöver hjälp!”
- Niclas Bengtsson, Driftsansvarig på Göingehem AB
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Produkter

för den gemensamma tvättstugan
På följande sidor kan du läsa om PODABs högkvalitativa produkter som passar perfekt
i den gemensamma tvättstugan. Vill du ha information om vår tvättstugeutrustning för
räddningstjänsten, städsektorn eller andra användningsområden? Besök vår hemsida
eller kontakta oss för en separat broschyr.

6

PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Marknadens bredaste sortiment
PODAB har marknadens bredaste sortiment och arbetar ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva
och högkvalitativa produkter. Vi har valt ut världsledande leverantörer som kompletterar vår egen produktutveckling.
I och med samarbetet är vi det enda företaget på den svenska marknaden som erbjuder tre produktlinjer; BaseLine,
StreamLine och ProLine.

Komplett tvättstugeutrustning

Tre produktlinjer

I PODABs sortiment av professionell tvättstugeutrustning finns allt
som behövs i tvättstugan. Bland annat tvättmaskiner, torktumlare,
torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Samtliga
maskiner är standardutrustade med program för den gemensamma
tvättstugan. Vårt högkvalitativa sortiment är anpassat för att göra
den gemensamma tvättstugan bekymmersfri. Fråga oss så hjälper
vi er till en tvättstuga att trivas i.

I BaseLine-serien är utrustningen kompakt och prisvärd. Med sin
praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.
StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet,
framtagen för att klara hög belastning. ProLine-serien har en otrolig
bredd av kraftfulla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan. De nya kraftpaketen i ProLine-serien är
konstruerade för att tåla tuffa tag i hela 20 år och passar i tvättstugor
med hög belastning.

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan.
Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i
mindre utrymmen.

StreamLine är en högklassig maskinserie av
kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara
hög belastning.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.
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Tvättmaskiner
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Tvättmaskin

BaseLine
TM 8060
BaseLine TM 8060 med pump- eller avloppsventil är en kompakt tvättmaskin med bäst prestanda i sin klass. Den har
en kapacitet på 7 kg. Med sin praktiska storlek är maskinen utmärkt även i mindre utrymmen.

Tvättprogram för många behov
Tvättmaskinen har hela 15 stycken standardtvättprogram. Det finns
exempelvis program speciellt framtagna för allergiker och man kan
välja expresstvätt till samtliga normalprogram.

Låg ljudnivå
Det är en nästintill vibrationsfri tvättmaskin som även vid hög
centrifugering på 1500 v/min har en ljudnivå på endast 63 dB.

Unik teknik och prisbelönt design

TM 8060

TM 8060 har världens första 3D-tvättsystem. 3D-trumman har sex
stycken unika valkar med en mjuk och en hård sida. Textilierna
behandlas skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram.
Valkarna sprayar också vatten över textilierna kontinuerligt. Resultatet
blir en skonsammare tvättprocess och renare tvätt, på kortare tid.

Sparar vatten- och energi
Det unika 3D-tvättsystemet, i kombination med WED (Water Efficiency
Drum) reducerar vatten- och energiförbrukningen. Tvättmaskinerna
är även utrustade med WLS (Water Level System) som anpassar
vattenmängden efter vilken typ av tvätt och hur mycket tvätt som
läggs i tvättmaskinen.

Tvättmaskin

TM 8060

Trumvolym, l

60

Kapacitet, kg

7

Max centrifugering, v/min

Vatten- och energibesparing, tack vare ett minimerat
avstånd mellan den inre och yttre trumman.

1500

Ljudnivå dB(A), centrif.

63

Tvättid, min*

60

Vattenförbrukning, l*

65

Energiförbrukning, kWh*

1,3

Restfuktighet, %*

44

Garantier
Vid köp av produkten ingår 2 års
heltäckande garanti. Möjligheten
finns att teckna 5 års heltäckande
garanti.

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan.
Med sin praktiska storlek passar maskinerna
även i mindre utrymmen.

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten
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Tvättmaskin

StreamLine
TM 9060, TM 9070
StreamLine TM 9060 och TM 9070 är tystgående och effektiva tvättmaskiner. De har en trumvolym på 60 och 70 liter
och en kapacitet på 7 och 8 kg. Alla led i utvecklingen från design till montering, kännetecknas av noggrannhet, precision
och kvalitet.

Smarta funktioner och prisad design
Utsidan är prisbelönad för sin fina design. På insidan hittar man
världens första 3D-tvättsystem. 3D-trumman har sex stycken unika
valkar med en mjuk och en hård sida. Textilierna behandlas skonsamt eller kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Valkarna sprayar
också vatten över tvätten kontinuerligt. Resultatet blir en skonsammare tvättprocess och renare tvätt, på kortare tid. I kombination
med WED blir vatten- och energiförbrukningen lägre.

Låg ljudnivå
En av alla fördelar med StreamLine-serien är ljudnivån som även
vid hög centrifugering på 1600 v/min är mycket låg, bara 63 dB.

Smarta tvättprogram
TM 9070

TM 9060 och TM 9070 kommer med 15 stycken olika tvättprogram.
Det finns ett program speciellt framtaget för allergiker och man kan
välja expresstvätt till alla normalprogram. En viktsenor ger doseringsråd och anpassar tvättprogrammen efter tvättgodset.

Sparar energi
TM 9060 har marknadens lägsta restfuktighet. Textilierna har bara
43% fukt kvar efter tvätt och är ordentligt urvattnade. Fördelen är
att den efterföljande torktiden blir betydligt kortare när plaggen har
låg restfuktighet.

Tvättmaskin

TM 9060

TM 9070

Trumvolym, l

60

70

Kapacitet, kg

7

8

1600

1600

Ljudnivå dB(A), centrif.

63

63

Tvättid, min*

60

60

Max centrifugering, v/min

43%
restfuktighet
Tvättmaskin TM 9060 har marknadens lägsta restfuktighet på 43 %. Det ger en kortare torktid och sparar
energi.
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Vattenförbrukning, l*

65

72

Energiförbrukning, kWh*

1,3

1,5

Restfuktighet, %*

43

45

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

StreamLine är en högklassig maskinserie av
kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara
hög belastning.

Tvättmaskin

ProLine
TMX 65, TMX 80
Nya ProLine - en professionell serie med produkter i världsklass. ProLine TMX 65 och TMX 80 är våra mest pålitliga
och kraftfulla tvättmaskiner, utvecklade och testade för 20 års kontinuerlig drift även i krävande miljöer. De har en
trumvolym på 65 och 80 liter och en kapacitet på 7 och 9 kg.

Kraftpaket med unika finesser
Nya TMX 65 och TMX 80 skapades med schweizisk ingenjörskonst,
allt är minutiöst uttänkt och testat in i minsta detalj. Den kraftfulla
konstruktionen med sin avancerade teknik har innovativa komponenter som är testade för säker drift i 20 år. Finesser som det
elektriska lucklåset, tvättmedelsfacket och de speciellt framtagna
gångjärnen är viktiga delar, men även avloppsventilens unika placering säkerställer en pålitlig drift.

Hållbart miljötänk
TMX 65 och TMX 80 tvättar rent effektivt vilket sparar energi och
vatten. Den unika trumman med tre osymmetriska valkar gör att
tvätten bearbetas olika beroende på vilket håll trumman snurrar
åt. Tvättsystemet förlänger livslängden på både tvättmaskin och
textilier. Den genialiska ovala yttertrumman (WED) med nedsänkta
element, minskar vattenåtgången vilket sparar både vatten och
energi.

TMX 65

Exklusiv design för alla

NYHET!

Tvättmaskin

TMX 65

TMX 80

Trumvolym, l

65

80

Kapacitet, kg

7

9

1200

1200

70

70

Max centrifugering, v/min
Ljudnivå dB(A), centrif.
Tvättid, min*
Vattenförbrukning, l*
Energiförbrukning, kWh*

Smart skydd under öppningen hindrar små plagg att
trilla mellan lucka och frontplåt vid urlastning.

Även den mest kräsna användaren kommer att uppskatta nyheterna
i nya ProLine-serien. Den stilrena designen och de väl genomtänkta
finesserna förbättrar trivseln i den gemensamma tvättstugan. Följ
hela tvättprocessen på den tydliga displayen med intuitivt gränssnitt. Öppna luckan utan att använda handkraft. Välj mellan 20
tvättprogram som är snabba och skonsamma. Allt är inkluderat i
våra nya, kraftfulla premiumtvättmaskiner.

Restfuktighet, %*

52

54

57**

67**

1,09**

1,5**

46

46

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten
**Förhöjd värmeeffekt (tillval)

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.
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Tvättmaskin

ProLine
TMX 100, TMX 130
Nya ProLine TMX 100 och TMX 130 är kraftfulla tvättmaskiner som tål hög belastning. De har en trumvolym på 100
och 130 liter och en kapacitet på 11 och 14 kg. De är pålitliga kraftpaket som är utvecklade och testade för 20 års
kontinuerlig drift i de mest krävande miljöer. Med sin storlek passar de perfekt till grovtvätt och större gods som
exempelvis mindre mattor.

Kraftfullt och driftsäkert
TMX 100 och TMX 130 är utformade med schweizisk ingenjörskonst. De har en kraftfull konstruktion med avancerad teknik
och komponenter i världsklass. De är testade för att klara stora
påfrestningar i hela 20 år. Finesser som det elektriska lucklåset,
tvättmedelsfacket och de speciellt framtagna gångjärnen är viktiga
delar, men även avloppsventilens unika placering säkerställer en
pålitlig drift.

Stilrena grovtvättmaskiner
De större maskinerna i TMX-serien passar till grovtvätt och större
gods som exempelvis mindre mattor. De har en stor kapacitet och
den stabilitet som krävs för att tåla hög belastning under lång tid.
De är riktiga slitvargar med en exklusiv design som passar även de
mest kräsna användarna.

TMX 100

Enkelt och användarvänligt

NYHET!

Tvättmaskin

TMX 100

TMX 130

Trumvolym, l

100

130

Kapacitet, kg

11

14

Max centrifugering, v/min

Den unika trumman med tre osymmetriska valkar
gör att tvätten bearbetas olika beroende på vilket håll
trumman snurrar åt.
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TMX 100 och TMX 130 är ergonomiskt utformade. En tydlig display
med intuitivt gränssnitt ger information under hela tvättprocessen.
Den stora luckan underlättar vid i- och urlastning och öppnas utan
att använda handkraft. Välj mellan 20 tvättprogram som är snabba
och skonsamma. Allt är inkluderat i våra nya, kraftfulla premiumtvättmaskiner.

1200

1100

Ljudnivå dB(A), centrif.

70

70

Tvättid, min*

57

55**

Vattenförbrukning, l*

91

112**

Energiförbrukning, kWh*

1,7

2,4**

Restfuktighet, %*

46

48

*Normaltvätt 60°, full last kallvattenansluten
**Förhöjd värmeeffekt (tillval)

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.

Högcentrifugerande tvättmaskin

Inspireras av våra fina referenser
Här kan du se några av våra kunders tvättstugelösningar.
Det finns många möjligheter och olika lösningar beroende
på vilka behov ni har.
Skanna koden eller besök www.podab.se/referenser
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Torktumlare
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Torktumlare

BaseLine
T 8118 K, T 8118 VP
BaseLine T 8118 K och T 8118 VP är kompakta och energisnåla torktumlare med en trumvolym på 118 liter och en
kapacitet på 7 kg. T 8118 K är en kondenstumlare och T 8118 VP är en torktumlare med värmepump. Med sin praktiska
storlek passar torktumlarna utmärkt i mindre utrymmen. De passar även på platser där luften inte kan evakueras ut.

Torkprogram för många behov
Torktumlarna har både automatiska och manuella program. Det
finns också program för extra ömtåliga material som kräver skonsam torkning.

Sparar energi
Torktumlarna är energisnåla och har automatisk fuktavkänning som
avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Dessutom är de utrustade
med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten. T 8118 VP har värmepump
vilket innebär att den är ännu energieffektivare.

Prisbelönt och användarvänlig design

T 8118 K

Torktumlarna är både fina att se på och minutiöst genomtänkta vad
gäller användarvänligheten. Några enkla knapptryckningar är det
enda som behövs för att använda dem. Panelen visar programval,
återstående tid och torkinstruktioner på 23 olika språk. Menyn
återgår alltid till svenska. Välj mellan höger- eller vänsterhängd lucka.

Med sin praktiska
storlek är torktumlaren utmärkt även i
mindre utrymmen.

Torktumlare

T 8118 K

T 8118 VP

Trumvolym, l

118

118

Maskinerna i
BaseLine- och
StreamLine-serien
kan dessutom pelarmonteras, för att
frigöra utrymme.

Kapacitet, kg

7

7

Värmeeffekt, kW

2,5

-

Torktid, min*

83

130

Energiförbrukning, kWh*

3,0

1,3

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44-50%
restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier
Vid köp av produkten ingår 2 års
heltäckande garanti. Möjligheten
finns att teckna 5 års heltäckande
garanti.

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan.
Med sin praktiska storlek passar maskinerna även
i mindre utrymmen.

PODAB - Professionell tvättstugeutrustning
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Torktumlare

StreamLine
T 9153 E, T 9153 K
StreamLine T 9153 E och T 9153 K är torktumlare av kompromisslös kvalitet. De har en trumvolym på 153 liter och en
kapacitet på 8 kg. Välj mellan kondens- eller evakueringsutförande. Båda torktumlarna har en prisbelönt design och en
gedigen konstruktion. De är mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift.

Torkprogram för många behov
Torktumlarna kommer med 15 standardprogram. Det går att torka
de flesta plagg, exempelvis jeans, skjortor, silkesplagg, gardiner
och ytterkläder. För ömtåliga material finns program som torkar
textilierna extra skonsamt.

Sparar energi
T 9153 E och T 9153 K är energisnåla torktumlare med automatisk
fuktavkänning som avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Dessutom är de utrustade med aerodynamiskt utformade valkar som ger
bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten.

Fördelar med evakuerings- och kondenstumlare

T 9153 E

T 9153 E är en evakuerande torktumlare som är snabbare och
kräver mindre underhåll än de andra modellerna. T 9153 K är en
kondenstumlare som passar utmärkt om luften inte kan evakueras ut.

Trumman är utrustad med aerodynamiskt utformade
valkar som ger bättre luftgenomströmning och
omfördelning av tvätten.
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Torktumlare

T 9153 E

T 9153 K

Trumvolym, l

153

153

Kapacitet, kg

8

8

Värmeeffekt, kW

5,5

4,6

Torktid, min*

48

59

Energiförbrukning, kWh*

3,8

3,4

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 44-50%
restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

StreamLine är en högklassig maskinserie av
kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara
hög belastning.

Torktumlare

StreamLine
T 9153 VP
StreamLine T 9153 VP är en torktumlare med värmepump som har en trumvolym på 153 liter och en kapacitet på
8 kg. Utsidan är prisbelönad för sin fina design och insidans fördelar gör den till en av de mest energisnåla torktumlarna på marknaden. När energieffektivisering prioriteras är T 9153 VP ett bra val.

Mycket energisnål
T 9153 VP är en energieffektiv torktumlare med värmepump. Vid full
last är den dubbelt så energieffektiv som motsvarande torktumlare
av evakuerande modell. Den tillhör vårt sortiment av ECO-innovation
produkter. Det innebär att den är framtagen med extra fokus på att
bidra till en bättre miljö. Samtidigt som driftskostnaderna blir låga.

Torkprogram för många behov
Blusar, silkesplagg, klänningar och ömtåliga syntetmaterial, allt kan
torkas i T 9153 VP. Det finns även ett program som fräschar upp
textilierna utan att man behöver tvätta dem.

Självrengörande

T 9153 VP

Torktumlaren rengör sig själv två gånger under varje torkprogram
och minimerar luddansamling i värmepumpen. Det gör att tumlaren
håller längre och behåller sin effektivitet, samtidigt som man inte
behöver rengöra den för hand lika ofta.

StreamLine T 9153 VP är framtagen med miljön i
fokus. Torktumlaren är utrustad med värmepump,
vilket ger en mycket låg energiförbrukning. Den
förbrukar hälften så mycket energi som en torktumlare av evakuerande modell, vid full last.

Torktumlare

T 9153 VP

Trumvolym, l

153

Kapacitet, kg

8

Effekt, kW

3,4

Torktid, min*

82

Energiförbrukning, kWh*

1,8

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 50%
restfukt vid start, torkad till 3% restfuktighet.

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

StreamLine är en högklassig maskinserie av
kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara
hög belastning.
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Torktumlare

ProLine
T 201 E
ProLine T 201 E är en stor, evakuerande torktumlare med en trumvolym på 201 liter och en kapacitet på 10 kg.
Torktumlaren passar perfekt i den gemensamma tvättstugan där det ofta behövs robusta och snabba torktumlare som
håller länge.

Stor torktumlare med automatiska program
Fördelen med T 201 E är att den rymmer mycket tvätt men ändå
är kompakt. Den har fyra automatiska program och ett tidsstyrt
program. För varje torkprogram finns skontorkning som tillval.
Skontorkning är bra om känsliga material som exempelvis syntet
ska torkas.

Enkel att använda
Torktumlaren är användarvänlig med en tydlig knappsats och enkla
symboler. Fronten är lutad vilket gör det ännu enklare att ta del av
informationen på displayen. Knappsatsen har även punktskrift.

Torkar effektivt

T 201 E

T 201 E torkar effektivt och har lång livslängd. Torktumlaren är
utrustad med HTS (Humidity Tracking System) som känner av
fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.
HTS aktiveras när de automatiska programmen används.

T 201 E har en användarvänlig knappsats med tydliga
symboler och ett enkelt gränssnitt.
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Torktumlare

T 201 E

Trumvolym, l

201

Kapacitet, kg

10

Värmeeffekt, kW

4,5

Torktid, min*

60

Energiförbrukning, kWh*

4,1

*Full last efter högcentrifugerad tvätt med 43%
restfukt vid start, torkad till 0% restfuktighet.

Garantier
Vid köp av produkten ingår 2 års
heltäckande garanti. Möjligheten
finns att teckna 5 års heltäckande
garanti.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.

Torktumlare

ProLine
TX 200 E
Nya ProLine TX 200 E - en professionell torktumlare i världsklass. TX 200 E är ett kraftpaket utvecklad och testad för
20 års kontinuerlig drift. Den har en trumvolym på 200 liter och en kapacitet på 11 kg. En slitstark torktumlare som
passar i krävande miljöer och torkar stora mängder tvätt snabbt och kostnadseffektivt.

Ingenjörskonst med unika fördelar
Nya TX 200 E är en hållbar torktumlare skapad av schweizisk
ingenjörskonst. Den kraftfulla konstruktionen med sin avancerade
teknik har innovativa komponenter som är testade för säker drift
i 20 år. Torktumlaren har en rostfri, reverserande trumma med en
unik direktdrift via snäckväxel som minimerar servicebehovet.

Innovativ torkning
TX 200 E har ett dubbelt luftflöde, som effektiviserar torkprocessen
och torkar extra skonsamt. Den har även ett optimerat återvinningssystem för spillvärmen. Hela 30% av luften som sugs in i torktumlaren från rummet förvärms. Den reglerbara motorhastigheten
tillsammans med reverseringen hindrar tvätten från att sno sig och
effektiviserar torkprocessen. Med avancerad fukt- och temperaturavkänning övervakas varje steg av torkprocessen och torktumlaren
slår av vid önskad torrhetsnivå.

TX 200 E

Exklusiv design för alla

Luddfiltret är ergonomiskt placerat i en luddfilterlåda
som dras ut och rengörs smidigt.

NYHET!

Den stilrena designen och de väl genomtänkta finesserna förbättrar
trivseln i den gemensamma tvättstugan. Med en stor lucka är det
lätt att lasta i och ur tvätt. Hela torkprocessen kan följas på den
tydliga displayen med intuitivt gränssnitt. Luddfiltret är ergonomiskt
placerat i en luddfilterlåda som dras ut och rengörs smidigt. En
extra finess är att torktumlaren inte kan startas utan att filtret är
på plats och att användaren får en tydlig instruktion om åtgärd.

Torktumlare

TX 200 E

Trumvolym, l

200

Kapacitet, kg

11

Värmeeffekt, kW

6

Torktid, min*

32

Energiförbrukning, kWh*

6,3

*Full last, förhöjd värmeeffekt (tillval), högcentrifug. tvätt med 47% restfuktighet, torkad till 0%
restfuktighet.

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.
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Torktumlare

ProLine
T 11 E, T 13 E
ProLine T 11 E och T 13 E är kraftfulla och slitstarka torktumlare. De är evakuerande med en trumvolym på 250
respektive 285 liter och en kapacitet på 11 respektive 13 kg. Torktumlarna passar i krävande miljöer och torkar stora
mängder tvätt snabbt och kostnadseffektivt.

Snabbt och skonsamt
Torktumlarna är utrustade med RADAX Airflow som är ett dubbelt
luftflöde. Textilierna svävar fritt i trumman under en längre tid vilket
minimerar slitage på plaggen. Eftersom värmen fördelas jämnt
torkar plaggen snabbt. Trumman är reverserande vilket innebär att
textilierna inte snurrar ihop sig och torkprocessen blir effektivare.

Tål extra tuffa tag
Den högkvalitativa konstruktionen garanterar en driftsäkerhet
utöver det vanliga. Varje maskin testas med olika last och torkcykler
för att säkerställa högsta kvalitet och hållbarhet.

Enkelt med automatiska program

T 11 E

Torktumlarna är enkla att använda med stor lucka som underlättar
vid i- och urlastning. De torkar stora mängder tvätt snabbt. Med en
enkel knapptryckning väljs de automatiska programmen.

Den kraftfulla konstruktionen med dubbla
remhjul i aluminium och två motorer borgar för
driftsäkerhet i världsklass.
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Torktumlare

T 11 E

T 13 E

Trumvolym, l

250

285

Kapacitet, kg

11

13

Värmeeffekt, kW

9

13,5

Torktid, min*

41

45

Energiförbr., kWh*

5,7

9,0

*Full last, högcentrifug. tvätt med 45% restfuktighet,
torkad till 0% restfuktighet

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.

Torktumlare

ProLine
T 11 VP, T 13 VP
ProLine T 11 VP och T 13 VP är rejäla torktumlare med värmepump. De har en trumvolym på 250 respektive 285
liter och en kapacitet på 11 respektive 13 kg. Torktumlarna passar i krävande miljöer och torkar stora mängder
tvätt energieffektivt.

Sparar mycket energi
T 11 VP och T 13 VP är energisnåla torktumlare med värmepump.
Med värmepumpstekniken halveras kostnaderna och miljöpåverkan minskar. Med en värmepumpstorktumlare sparas upp till 72% i
energikostnader.

Snabbt och skonsamt
Torktumlarna är utrustade med RADAX Airflow som är ett dubbelt
luftflöde. Textilierna svävar fritt i trumman under en längre tid vilket
minimerar slitage på plaggen. Eftersom värmen fördelas jämnt
torkar plaggen snabbt. Trumman är reverserande vilket innebär
att textilierna inte snurrar ihop sig och torkprocessen blir ännu
effektivare.

Tål extra tuffa tag

T 11 VP

Den högkvalitativa konstruktionen garanterar en driftsäkerhet
utöver det vanliga. Varje maskin testas med olika last och torkcykler för att säkerställa högsta kvalitet och hållbarhet.

Värmepumpstumlarna avfuktar och
återanvänder varm luft, vilket bidrar till en
extremt låg energiförbrukning.

Torktumlare

T 11 VP

T 13 VP

Trumvolym, l

250

285

Kapacitet, kg

11

13

Effekt, kW

3,6

3,6

Torktid, min*

47

50

Energiförbr., kWh*

2,4

2,5

*Full last, högcentrifug. tvätt med 45% restfuktighet,
torkad till 0% restfuktighet

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.
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Torkskåp
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Torkskåp

BaseLine
TS 43 E, TS 4 VP
BaseLine TS 43 E och TS 4 VP passar med sin praktiska storlek även utmärkt i mindre utrymmen. De är 60 cm
breda och avsedda för upp till 6 kg respektive 4 kg tvätt. TS 43 E är evakuerande och TS 4 VP är ett torkskåp med
värmepump som ger en energieffektiv och skonsam torkning.

Enkla att använda
Torkskåpen kommer med en flexibel inredning. De är utrustade med
ett utdragbart hängsystem med tre rader uppfällbara hängare som
förenklar för användaren. Insidan av dörrarna har utrustats med
smarta hängare för mindre plagg.

Automatiska program
TS 43 E har tre automatiska program och TS 4 VP har två. Välj
program, sedan sköter skåpen resten själva och stänger av sig när
kläderna är torra. TS 43 E har även tre manuellt tidsstyrda program.

Sparar energi

TS 4 VP

TS 43 E

Med värmepumpstekniken halveras kostnaderna och miljöpåverkan
minskar. Ett torkskåp med värmepump förbrukar inte ens hälften
av den energi som krävs för att torka med evakueringsteknik.

Torkskåp

TS 4 VP är utrustad med tre rader
uppfällbara och utdragbara hängare samt
dubbla vanthängare på dörrens insida.

TS 43 E

TS 4 VP

Kapacitet, kg

6

4

Hänglängd, m

16

16

Värmeeffekt, kW

2,0

-

Torktid, min*

85

90

Energiförbrukning, kWh*

2,6

1,2

*Full last, högcentrifug. tvätt med 50% restfuktighet

Garantier
Vid köp av produkten ingår 2 års
heltäckande garanti. Möjligheten
finns att teckna 5 års heltäckande
garanti.

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan.
Med sin praktiska storlek passar maskinerna
även i mindre utrymmen.
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Torkskåp

ProLine
TS 63 E, TS 93 E
ProLine TS 63 E och TS 93 E är mycket effektiva och energisnåla torkskåp, med en kapacitet på 8 kg respektive 16 kg.
Torkskåpen är utvecklade i Sverige och anpassade för svenska tvättstugor. De passar i gemensamma tvättstugor där
det krävs robusta och driftsäkra torkskåp.

Sparar tid
TS 63 E är ett effektivt torkskåp med en torktid på 42 minuter och
TS 93 E har större kapacitet och torkar textilierna på 64 min. Är det
viktigt att det går snabbt är TS 63 E ett optimalt torkskåp. TS 93 E
är att föredra om stora mängder tvätt ska torkas.

Sparar energi
Båda torkskåpen är utrustade med HTS (Humidity Tracking System)
som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när
tvätten är torr. TS 63 E och TS 93 E förbrukar bara 3,0 kWh respektive 6,4 kWh/torkomgång.

Enkla att använda
Torkskåpen har en användarvänlig display med tydliga symboler
som gör det enkelt att ta del av informationen. Knappsatsen har
även punktskrift. De har fyra automatiska torkprogram och ett
tidsstyrt program. För varje torkprogram kan skontorkning väljas.

Bekymmersfri utrustning

TS 63 E

De är robusta och driftsäkra torkskåp som passar vid hårt nyttjande
av tvättstugan. Alla delar är konstruerade för att skapa en stabil
och hållbar produkt. Den högkvalitativa plåten, trippla gångjärn på
varje dörr och den extra kraftiga hängställningen säkerställer en
driftsäkerhet utöver det vanliga. De här torkskåpen håller måttet
även i krävande miljöer.

Torkskåp

ProLine TS 93 E är det största
torkskåpet på marknaden med en
hänglängd på hela 32 meter.
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TS 63 E

TS 93 E

Kapacitet, kg

8

16

Hänglängd, m

16

32

Värmeeffekt, kW*

6

9

Torktid, min*

42

64

Energiförbrukning, kWh*

3,0

6,4

*75% av maxlast, 43% restfuktighet efter tvätt,
torkat till 0% restfuktighet.

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.

Torkskåp

ProLine
TS 63 VP
ProLine TS 63 VP är ett mycket energisnålt torkskåp med värmepump. Det har en kapacitet på 8 kg och en hänglängd
på 16 meter. Torkskåpet är utvecklat i Sverige och anpassat för svenska tvättstugor. Det passar i en gemensam tvättstuga där det krävs energisnåla och driftsäkra maskiner.

Energisnålast
TS 63 VP är ett extremt energisnålt torkskåp. Med värmepumpstekniken halveras energiförbrukningen jämfört med torkskåp av
evakuerande modell. TS 63 VP förbrukar bara 1,7 kWh/torkomgång.
Torkskåpet är även utrustat med HTS (Humidity Tracking System)
som känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när
tvätten är torr.

Miljön i fokus
När dekalen ECO-innovation finns på en PODAB-produkt innebär
det att den är framtagen med miljön i fokus. TS 63 VP är en av de
produkter som är utvecklade för att minimera energiförbrukningen.
Prioriteras energifrågor och klimatpåverkan är TS 63 VP det bästa
valet.

Enkelt att använda

TS 63 VP

Torkskåpet har en användarvänlig display med tydliga symboler
som gör det enkelt att ta del av informationen. Knappsatsen har
även punktskrift. TS 63 VP har fyra automatiska torkprogram och
ett tidsstyrt program.

Torkskåp

ProLine TS 63 VP är framtagen med
miljön i fokus. Torkskåpet är utrustat med
värmepump, vilket ger en extremt låg energiförbrukning på 1,7 kWh.

TS 63 VP

Kapacitet, kg

8

Hänglängd, m

16

Effekt, kW

1,7

Torktid, min*

58

Energiförbrukning, kWh*

1,7

*75% av maxlast, 43% restfuktighet efter tvätt,
torkat till 0% restfuktighet

Garantier
Vid köp av produkten ingår 5 års
garanti. Vi står för fabrikationsfel
och ersätter delar, arbete, frakt
och material.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.
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Kallmangel

Kallmangel
KM 752
Kallmangeln KM 752 är utvecklad med användarvänlighet i fokus. Det är en kraftfull mangel med trippla aluminiumvalsar och ett tryck på hela 560 kg/cm2. Det höga trycket och de formstabila valsarna ger linnedukar, lakan och
servetter en perfekt finish.

Användarvänlig kallmangel
Den transparenta skyddskåpan gör att användaren har full överblick
under manglingen. Mangeln har ett inmatningsstopp som slår till
vid överlast och ett motorskydd som stänger av mangeln om något
fastnar.

Säker hantering
Den unika lyft- och frikopplingsfunktionen minimerar driftstopp
samtidigt som den gör produkten mer användarvänlig. Om något
fastnar är det enkelt att stanna mangeln. När man backar frikopplas
valsarna automatiskt vilket gör att mangelgodset enkelt kan rullas ut.

Tyst och driftsäker
KM 752

Snäckväxel med direkt drivning från motor till axel ger tystare och
säkrare drift. Aluminiumvalsen minimerar serviceåtgärder och gör
det betydligt enklare att byta duk.

Kallmangel

Det höga trycket och de formstabila valsarna ger
linnedukar, lakan och servetter en perfekt finish.

KM 752

Valsbredd, mm

730

Valsdiameter, mm

120

Valshastighet, v/min

14

Valstryck, max, kg/cm² *

560

Längd mangelduk, mm

2500

*Medeltryck inuti mangelduken är 150 kg/cm²

Garantier
Vid köp av produkten ingår 2 års
heltäckande garanti. Möjligheten
finns att teckna 5 års heltäckande
garanti.

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt
nyttjande av tvättstugan.
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Torkrum

Torkrumsutrustning
TT 4, TT 3000, Hygrotork
Våra avfuktare och varmluftsaggregatet Hygrotork är speciellt framtagna för att effektivisera torkprocessen i torkrum.
Avfuktare sänker energikostnaderna i torkrummet eftersom de är mycket effektiva och Hygrotorken är ett prisvärt
alternativ med en stabil konstruktion.

Avfuktare sparar energi
Avfuktarna torkar textilierna i låg temperatur, ca 30°C, med hjälp
av värmepumpsteknik. Den låga temperaturen är både skonsam
och energisnål. TT 4 har en torkkapacitet på ca 68 g/min och drar
bara 0,3 kWh/kg tvätt. TT 3000 har en något lägre torkkapacitet
på 45 g/min men har samma låga energiförbrukning.

Prisvärt varmluftsaggregat
Varmluftsaggregatet Hygrotork arbetar med låg temperatur på ca
35°C och stannar automatiskt när tvätten är torr. Det är ett prisvärt
alternativ som torkar textilierna effektivt. Hygrotorken är enkel att
installera och nästintill underhållsfri. Den kräver ett tillbehörspaket i
form av en frånluftsfläkt med evakueringsrör.

Kortare torktid med dubbla linor

TT 4

Torktiden förkortas betydligt med dubbla linor och distansclips,
eftersom det gör att textilierna inte hänger på varandra. Som tillval
finns en komplett torklinesats med dubbla linpar av inplastad stålvajer och väggfästen. Linsatsen innehåller 100 m lina och fästen för
8 linpar, vilket motsvarar en hänglängd på ca 45 m.

Torkrumsutrustning

Tillbehör
Komplett torklinesats till torkrum med dubbla
linpar, fästanordningar och spännband.

Hygrotork*

TT 3000

TT 4

Torkkapacitet, g/min

32

45

68

Torktemperatur, °C

35

30

30

Energiförbrukning,
kWh/kg

0,8

0,3

0,3

Garantier
Vid köp av produkten ingår 2 års
heltäckande garanti. Möjligheten
finns att teckna 5 års heltäckande
garanti.

*Kräver tillbehörspaket
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Applikationer & tillbehör
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Applikationer

Boknings- och passagesystem
PODABs tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp kan kopplas mot alla ledande bokningssystem på marknaden. Allt
från en mer avancerad APTUS-miljö, där hela husets skalskydd sköts, till enklare system som bara låser tvättstugan.
För den mindre fastigheten eller till fastigheten där man har ett gammalt fungerande skalskydd rekommenderar vi det
digitala bokningssystemet, PODAB Boka. Det är en webb-baserad kostnadseffektiv lösning som låser såväl maskiner
som dörren in till tvättstugan.

PODAB Boka
Med PODAB Boka kan du boka tvättid på en elektronisk bokningstavla vid tvättstugan, från datorn eller via smartphones. Det ger en trygghet,
minskar risken för dubbelbokningar och skapar en större trivsel. Osämja mellan grannarna är ett minne blott, då det bara är den som bokat
lokalen som har tillgång till den.

Bokning av tvättpass med ett knapptryck
PODAB Boka ger en bra översikt över lediga tider. Med ett knapptryck bokas eller
avbokas tvättstugan. Varje användare får en nyckeltagg som används för att logga
in på touchskärmen och låsa upp dörren. Man måste ha bokat ett tvättpass för att
komma in i tvättstugan och börja tvätta.

Smidigt bokningssystem för alla
Bokningssystemet är en prisvärd och enkel lösning för bokning och kan kopplas till
alla maskinfabrikat. Det stöder ett nästan oändligt antal användare. I sin enklaste
form ersätter det den traditionella bokningstavlan, men systemet kan även styra tvättutrustningen och användas till att boka andra utrymmen såsom bastu och gym. Det
styrs via nätet och kräver ingen mjukvaruinstallation eller server på plats.

Automatisk dosering
Att koppla en doseringspump till maskinen för att få automatisk dosering av tvättmedel är ett enkelt och bra sätt att
få bättre miljö i tvättstugan. Förutom att du slipper spill av tvätt- och sköljmedel, förlängs maskinernas livslängd då
problem med överdosering försvinner. PODABs tvättmaskiner har speciella program framtagna tillsammans med
Ecolab, Leany, Gipeco och Diversey. Tillsammans med ditt val av kemleverantör kan vi ta fram en unik lösning som
säkerställer ett gott tvättresultat och nöjda hyresgäster.

Pump-o-tronic, Pump-o-matic
PODABs intelligenta doseringssystem; Pump-o-tronic och Pump-o-matic är utmärkta lösningar om man vill koppla flytande dosering till tvättmaskiner (styckevis) och är ett bra val om man vill vara oberoende av kemleverantör.

Intelligent doseringsutrustning

Pump-o-tronic

PODAB har utvecklat intelligenta pumpsystem för professionell tvättmedelsdosering.
Pump-o-tronic kommer i två olika utföranden. Pump-o-tronic 2 pumpar kan styra upp
till två pumpar och Pump-o-tronic 4 pumpar kan styra upp till 4 pumpar för automatisk
dosering av olika tvättmedel och andra tillsatser såsom impregneringsmedel, sköljmedel, konserveringsmedel etc.
Pump-o-matic 2 pumpar har två pumpar för olika tvättmedel eller andra tillsatser.
Doseringsmängd programmeras enkelt via tydliga knappar och display på framsidan
av enheten.

PODAB - Professionell tvättstugeutrustning
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Tillbehör
Med hjälp av våra tillbehör blir arbetsmiljön i tvättstugan mycket bättre. Vi har alla tillbehör som behövs, exempelvis
tvättvagn, arbetsbord, tvättbänk, bokningstavla och torklinesats. Nedan är ett urval av våra tillbehör.
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Benfundament
Finns i flera modeller och storlekar. Passar
BaseLine-, StreamLine- och de mindre
ProLine-maskinerna.

Fundament
Finns i flera modeller och storlekar. Passar
de större ProLine-maskinerna.

Monteringssats för pelarmontage
Passar till tvättmaskiner och torktumlare
ur BaseLine- och StreamLine-serierna.

Galghängare
Väggfast, utfällbar hängare med plats för
flera galgar.

Lakansträckare/Korg
Lakansträckare av bok eller plast. Korg
placeras under lakansträckaren för att
underlätta ihopvikning.

Sopsäckshållare
Hållare för större säckar som lätt töms
utan att behöva lyfta säcken uppåt.

Dunkställ
Väggmonterat dunkställ avsett för tvättoch sköljmedel.

Luftmixdon
Luftmixdonet för bort varm, fuktig luft från
torkrummet eller torkskåpet och tillför
frisk luft för snabbare torkning.

Enkel klädstång till torkskåp
Ger möjlighet att torka kläder på galge.
Passar torkskåp i ProLine-serien.

Kroklist för torkskåp
För mindre plagg. Monteras på insidan
torkskåpsdörren. Passar torkskåp i
ProLine-serien.

Torklinesats till torkrum
Komplett torklinesats med dubbla linpar,
fästanordningar och spännband.

Vägg-/takfläkt till torkrum
Komplement till avfuktare. Ökar luftspridningen och effektiviserar torkprocessen i
torkrummet.

Bokningstavla
Tillverkas efter önskemål med två till åtta
tvättpass och eventuell parkeringsskena
för outnyttjade lås.

Bokningscylinder
2000 olika nyckelkombinationer. Omärkta
eller märkta med lägenhets-nummer.
Finns i flera färger.

Tvättho
Helpressad, rostfri plåt med räfflad
tvättbräda, volym 47 liter.
BxDxH: 600x450x900 mm

Väggfast strykbräda
Monteras mot vägg och kan fällas ihop
när den inte används. Höj- och sänkbar.
LxB: 1214x435 mm

Arbetsbord
Arbetsbord för tvättstugan. Laminatskiva i
bok, metallben och ställbara fötter.
BxDxH: 1400x700x830 mm

Tvättvagn
Tvättvagn med fyra länkhjul för bästa
rörlighet och avvisarkåpor som minimerar
risk för repor.
Höjd till korgens framkant: 535 mm
BxDxH: 610x520x872 mm

Tvättbänk
Rostfri tvättbänk som kan vändas till både
höger och vänster. Finns i två utföranden.
Bredd: 1000 mm
Bredd: 1200 mm

Uppsamlingsränna
Förhindrar ludd och grus från att fastna i
avloppet. Finns i flera storlekar.
24 liter, BxDxH: 610x250x185 mm
42 liter, BxDxH: 820x340x180 mm
70 liter, BxDxH: 1210x375x170 mm
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Produktdata

för professionell tvättstugeutrustning
På sidorna 34-39 presenteras vårt produktsortiment för flerfamiljshus. Uppdateringar
som görs efter katalogens tryck finns på www.podab.se. Där hittar du även produkter
som passar för andra användningsområden. Nedan följer en tabellförklaring.
Huvuddata

Anslutningar

Varje produkt har ett produktblad med komplett teknisk information
som finns att hämta på www.podab.se.

De flesta av produkterna i katalogen är i grundutförande avsedda
att kopplas mot 2 eller 3~N, 400V, 50Hz. Vissa av våra produkter
kan anpassas till 1~N, 230V, 50Hz.

Förbrukningsdata
Tvättmaskiner
Samtliga förbrukningstester är genomförda på normaltvättprogram,
60°C. Testerna sker alltid med 100 % bomull, enligt angiven maxkapacitet för modellen.
Torkutrustning
Förbrukningstester avseende torktumlare och torkskåp är utförda
med max kapacitet, om inget annat anges på produktblad. Angiven
elförbrukning avser hela programmets längd.

För information om placeringar av ventiler, avlopp, utblås mm, se
produktblad eller kontakta PODAB.

Kapacitet per användningsområde
Våra tvättprogram är framtagna för att ge så bra tvättresultat som
möjligt. Om tvättmaskinen fylls med mer gods än rekommenderat
kan vi inte säkerställa tvättresultatet.

Teckenförklaring
•
�
-

Standard
Tillval
Inte tillgänglig
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Tvättmaskiner

Huvuddata

BaseLine TM 8060

StreamLine TM 9060

StreamLine TM 9070

Typ

Högcentrifugerande

Högcentrifugerande

Högcentrifugerande

100211

100212

100214

Trumvolym, l

60

60

70

Max kapacitet, kg

7

7

8

Mått, BxDxH, mm

595x665x850

630x708x900

630x708x900

Vikt, kg

90

95

97

Lucköppning, Ø mm

340

340

340

Färg

Grå

Grå

Grå

Max centrifugering, v/min

1500

1600

1600

G-faktor vid full centrifugering

605

690

690

Ljudnivå dB(A), centrifugering

63

63

63

Restfuktighet, %

44

43

45

Vattenförbrukning, l

65

65

72

Energiförbrukning, kWh

1,3

1,3

1,5

2~N/400V/50Hz

2~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

Effekt, kW

4,6

4,6

4,6

Säkring, A

10

10

10

Vattenventil, Ø tum

3/4

3/4

3/4

Avloppsventil, yttre Ø mm

50/-

50

50/-

�

-

�

Möjlighet till specialanpassningar

•

•

•

Kan anslutas till bokningssystem/myntbox

•

•

•

Kan anslutas till doseringsutrustning

�

�

�

160/325

160/300

160/300

Uppsamlingsränna, volym, l

24

24

42

Kan pelarmonteras

�

�

�

Artikelnummer

Förbruk. data normaltvätt 60° full maskin

Anslutningar
Elanslutning

Avloppspump
Tillbehör/tillval

Fundament, höjd mm

* Gäller modell med förhöjd värmeeffekt (tillval)
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NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

ProLine TMX 65

ProLine TMX 80

ProLine TMX 100

ProLine TMX 130

Högcentrifugerande

Högcentrifugerande

Högcentrifugerande

Högcentrifugerande

100300

100301

100302

100303

65

80

100

130

7

9

11

14

696x820x1211

696x820x1211

696x915x1211

790x935x1354

200

210

220

350

355

355

355

450

Grå

Grå

Grå

Grå

1200

1200

1200

1100

416

416

416

419

70

70

70

70

46

46

46

48

57*

67*

91

112*

1,9*

1,5*

1,7

2,4*

3~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

3~/400V/50Hz

3~/400V/50Hz

6,6

6,6

9,4

9,4

10

10

16

16

3/4

3/4

3/4

3/4

50

50

75

75

�

�

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

�

�

�

�

170

170

170

290

42

42

42

70

-

-

-

-

Teckenförklaring
•
�

Standard
Tillval

-

Inte tillgänglig
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Torktumlare

Huvuddata

BaseLine T 8118 K

BaseLine T 8118 VP

StreamLine T 9153 E

StreamLine T 9153 K

StreamLine T 9153 VP

Typ

Kondens

Värmepump

Evakuering

Kondens

Värmepump

Artikelnummer

122108

122112

122109

122110

122111

118

118

153

153

153

Max kapacitet, kg

7

7

8

8

8

Mått, BxDxH, mm

595x628x849

630x830x900

630x789x901

630x833x900

630x830x900

Trumdiameter, Ø mm

577

577

577

577

577

Vikt, kg

50

59

76

90

86

360x310

360x310

360x310

360x310

360x310

-

-

-

-

-

Färg

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Ljudnivå, dB(A)

50

-

54

56

56

3,0

1,3

3,8

3,4

1,8

2~N/400V/50Hz

1~N/230V/50Hz

3~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

2~N/400V/50Hz

Effekt, kW (standard)

2,8

0,75

5,9

5,1

3,4

Säkring, A

10

10

10

10

10

Evakueringsanslutning, Ø mm

-

-

100

-

-

Evakuerad luft, m3/h

-

-

180

-

-

Tryckfall max, Pa

-

-

150

-

-

Kondensavlopp, Ø mm

22

10

-

22

22

Vattenanslutning, Ø tum

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

160/325

160/325

300

300

300

�

�

�

�

�

Trumvolym, l

Lucköppning, BxH, mm
Lucköppning, Ø mm

Förbrukningsdata, full maskin
Energiförbrukning, kWh
Anslutningar
Elanslutning

Tillbehör/tillval
Kan anslutas till bokningssystem/
myntbox
Fundament, höjd mm
Kan pelarmonteras
* Gäller modell med förhöjd värmeeffekt (tillval)
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NYHET!

ProLine T 201 E

ProLine TX 200 E

ProLine T 11 E

ProLine T 11 VP

ProLine T 13 E

ProLine T 13 VP

Evakuering

Evakuering

Evakuering

Värmepump

Evakuering

Värmepump

121053

100100

122203

122205

122207

122206

201

200

250

250

285

285

10

11

11

11

13

13

687x730x1050

790x898x1350

795x1070x1680

795x1525x1680

795x1160x1680

795x1615x1680

660

728

760

760

760

760

65

196

230

350

250

360

522x426

-

-

-

-

-

-

580

600

600

600

600

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

54

60

51

54

53

54

4,1

6,3*

5,7

2,4

9,0

2,5

3~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

3~/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

3~/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

4,9

6,5

9,7

3,6

14,2

3,6

10

10

16

10

25

10

100

160

200

-

200

-

150

240

520

-

550

-

50

200

220

-

240

-

-

-

-

40

-

40

-

-

-

3/4

-

3/4

•

•

•

•

•

•

300

-

-

112

-

112

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring
•
�

Standard
Tillval

-

Inte tillgänglig
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Torkskåp

Huvuddata

BaseLine TS 43 E

BaseLine TS 4 VP

ProLine TS 63 E

ProLine TS 63 VP

ProLine TS 93 E

Evakuering

Värmepump

Evakuering

Värmepump

Evakuering

131043

131040

131032

131031

131034

6

4

8

8

16

595x641x1900

595x688x1925

1200x640x1870

1200x650x1995

1800x800x1955

Hänglängd, m

16

16

16

16

32

Vikt, kg

60

94

145

165

235

Dörröppning, vinkel, °

223

180

190

190

190

Färg

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Ljudnivå, dB(A)

55

52

62

56

65

2,6

1,2

3,0

1,7

6,4

1~N/220-240V/50Hz

1~N/220-240V/50Hz

3~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

2,0

0,9

6,3

1,7

9,5

Säkring, A

10

10

10

10

16

Evakueringsanslutning, Ø mm

100

-

125

-

160

Evakuerad luft, m3/h

95

-

230

-

300

Typ
Artikelnummer
Kapacitet, kg
Mått, BxDxH, mm

Förbrukningsdata, fullt skåp
Energiförbrukning, kWh
Anslutningar
Elanslutning
Effekt, kW

Tryckfall max, Pa

-

-

70

-

260

Kondensavlopp, Ø mm

-

13

-

26

-

-

-

•

•

•

Tillbehör/tillval
Kan ansl. till bokningssystem/myntbox

Kallmangel
Huvuddata

KM 752

Artikelnummer

151110

Valsbredd, mm

730

Mått, BxDxH, mm

1060x820x1070

Valsdiameter, mm

120

Valshastighet, v/min

14

Valstryck, kg/cm²

560

Vikt, kg

90

Färg

Grå

Anslutningar
Elanslutning

38

3~N/400V/50Hz

Effekt, kW

0,37

Säkring, A

10
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Torkrum

Huvuddata
Artikelnummer
Typ
Torkkapacitet, g/min
Mått, BxDxH, mm
Torktemperatur

BaseLine Hygrotork

BaseLine TT 3000

Proline TT 4

141020 + 141022

141000

141005

Evakuering

Värmepump

Värmepump

32

45

68

420x410x500

605x530x1050

708x440x1390

35

30

30

2000-2600

1200

1700

Färg

Vit

Rostfri/galvaniserad

Rostfri/svart

Ljudnivå dB(A)

65

57

58

0,8

0,3

0,3

3~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

Cirkulerande luftmängd, m³/h

Förbrukningsdata
Energiförbrukning, kWh/kg
Anslutningar
Elanslutning
Effekt, kW

6,3

2,5

4,0

Säkring, A

10

10

10
-

Evakueringsanslutning, Ø mm

125

-

Evakuerad luft, m3/h

600

-

-

Tryckfall max, Pa

170

-

-

-

20

20

Kondensavlopp, Ø mm

Dosering
NYHET!

Huvuddata
Artikelnummer
Pumpkapacitet, ml/sek/pump
Mått, BxDxH, mm

Pump-o-tronic 2 pumpar

Pump-o-tronic 4 pumpar

Pump-o-matic 2 pumpar

101082

101084

101064

5

5

4,2

370x160x260

470x160x260

205x135x200

Santopren

Santopren

Sekomed
1~N/230V/50Hz

Anslutningar
Slangtyp
Elanslutning

1~N/230V/50 Hz

1~N/230V/50 Hz

Effekt, W

20

40

15

Säkring, A

0,4

0,4

1,25

Vattenventil, Ø tum

3/4

3/4

-

101097

101097

101097

Tillval
Dunkställ, art nr

Teckenförklaring
•
�

Standard
Tillval

-

Inte tillgänglig
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Expertis &
service
Vill du ha hjälp får du en personlig kontakt som engagerar sig direkt. Hjälpen är alltid
nära eftersom vi samarbetar med återförsäljare över hela landet. Tar du hjälp av våra
specialutbildade partners kan de produkterna in i minsta detalj.
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Vi hjälper dig hela vägen
Med kvalitetsprodukter, specialistkompetens och engagerad service gör vi din tvättstuga mer ekonomisk, hållbar och
användarvänlig. Vi hjälper dig med allt från behovsanalyser till layouter och finansiering. Även efter att utrustningen
installerats finns vi givetvis till hands för stöd och service.

3D-layout
Vi tar fram en bild av hur tvättstugan
kommer att se ut, om så önskas.
Med ett konkret layoutförslag vet du
i förväg om maskinerna passar in i
lokalen.
Eftersom många passar på att renovera sina lokaler i samband med
maskinbyte, kan vi även visualisera
rummet med dina önskemål om till
exempel ny väggfärg eller nytt kakel.

Underhållsavtal

Långa garantitider

Med ett underhållsavtal kan du förebygga driftstopp och säkerställa
att tvättstugan förblir bekymmersfri. Ett underhållsavtal innebär att
vi ansvarar för förebyggande underhållsservice av era produkter.
Avtalskunder har förtur på servicebesök. Vi besiktigar produkterna,
rengör filter, kontrollerar avlopp, uppdaterar programvaran etc.

Vid installation i flerfamiljshus ingår minst två års garanti på hela
sortimentet. För flertalet av produkterna i StreamLine- och ProLineserierna ingår fem års garanti. Våra garantivillkor finns på podab.se.

Hyr tvättstugeutrustning med fullserviceavtal

Nio av tio kunder säger att det är mycket troligt att de väljer PODAB
igen. Därför känner vi oss säkra på att du som ny kund kommer att
bli nöjd. Ja, vi känner oss rentav så säkra att vi har infört Supernöjd
Kundgaranti.

PODAB Finans hjälper dig att teckna ett hyresavtal på valfria
produkter. Under hela hyrestiden ingår, förutom själva produkten,
reservdelar, servicearbeten, årlig underhållsservice, uppgraderingar
samt installation. Du får en fast månadshyra, slipper binda kapital
till en helt avdragsgill kostnad.
Hyresavtal kan tecknas i 24-60 månader, med en option på förlängning, till ett reducerat pris, i ytterligare 36-60 månader. Genom vår
unika flexhyra kan du byta ut produkter om behoven ändras, eller
uppdatera till nyare utrustning under löpande kontrakt.

Supernöjd Kundgaranti

Är du inte nöjd med produkterna efter ett år får du
pengarna tillbaka. Både det
du betalat för produkten och
installationskostnaderna
(max 2 500 kr/maskin).
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Våra servicepartners
Vi arbetar ständigt med att komma närmare dig som kund. Det är viktigt för oss att du känner dig nöjd och trygg med
dina investeringar. Vårt mål är att alltid ta ett helhetsansvar och ge dig den bästa servicen. Därför har vi en rikstäckande säljkår och servicepartners över hela landet.

PODAB Professionell Partner
PODAB har 13 professionella partners som är specialiserade på
våra produkter. De är noga utvalda för att vara PODABs förlängda
arm ut mot våra kunder. Med PODAB Professionell Partner får du
service från extra kunniga tekniker som kan våra produkter in i
minsta detalj.
På följande orter med omnejd hittar du
PODAB Professionell Partner:

Luleå

PROFESSIONELL
PODAB PARTNER

Sundsvall

Luleå

Servicebolaget Nord, 0920-22 91 50

Sundsvall

Energi & Driftteknik, 060-17 16 00

Sandviken

TSTgruppen, 026-21 44 45

Uppsala

Uppvit, 018-15 24 20

Karlskoga

Bravida Karlskoga, 0586-503 05

Örebro

Larssons Eltjänst, 019-611 60 00

Stockholm

Leda Fastighetsservice, 08-83 63 00

Skövde

Glaj, 010-263 25 00

Göteborg

Holmgrens Väst, 031-340 03 00

Göteborg

Låssmeden S. Alexandersson, 031-337 55 60

Kalmar

Elovent, 0480-79 70 00

Hässleholm

El & Fastighetsteknik, 044-590 20 20

Helsingborg/
Malmö

Strands Maskin, 042-13 50 03, 040-12 89 00

Malmö

EP-Service, 040-41 28 98

Sandviken
Uppsala

Karlskoga

Örebro

Stockholm

Skövde
Göteborg

Kalmar
Helsingborg

Hässleholm

Malmö

Rikstäckande återförsäljare
PODABs serviceverksamhet består av ett 80-tal väletablerade,
lokala servicebolag som regelbundet genomgår produkt- och
serviceutbildningar och genomför installationer, underhåll och
reparationer av PODABs produkter.
För att hitta närmaste återförsäljare med service besök
www.podab.se
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Kontakta PODAB
PODAB har en rikstäckande säljkår som gärna kommer ut och hjälper dig att planera din tvättstuga. Kontakta oss för
en fri konsultation. Vi har dessutom två kontor i Sverige med utställningar, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Hit är du
välkommen för att ta en närmare titt på vårt breda sortiment.
Göteborg, huvudkontor och utställning

Stockholm, regionkontor och utställning

Ekonomivägen 9
436 33 ASKIM
Tel: 031 - 752 01 00

Stensätravägen 8
127 39 SKÄRHOLMEN
Tel: 08 - 684 24 323

Försäljningschef

Norra Sverige

Stockholm Norr/Gävle/
Uppsala/Dalarnas län

Stockholm Väster/
Mälardalen

Stockholm Söder

Tomas Ivarsson
Tel: 031 - 752 01 20
tomas.ivarsson@podab.se

Magnus Rode
Tel: 090 - 13 11 70
magnus.rode@podab.se

Mikael Svedén
Tel: 08 - 643 54 01
mikael.sveden@podab.se

Anders Udén
Tel: 08 - 643 54 88
anders.uden@podab.se

Peter Robähr
Tel: 08 - 643 54 40
peter.robahr@podab.se

Östergötland/Värmland/
Örebro län

Göteborg/Västra
götaland

Göteborg/ Västra
götaland

Småland/Blekinge/
Gotland

Skåne

Dick Bytander
Tel: 013 - 500 95
dick.bytander@podab.se

Thomas Koch
Tel: 031 - 752 01 25
thomas.koch@podab.se

Peter Palo
Tel: 031 - 752 01 28
peter.palo@podab.se

Pierre Tiderman
Tel: 0470 - 12004
pierre.tiderman@podab.se

Bo Nilsson
Tel: 040 - 23 69 90
bo.nilsson@podab.se
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Vad är PODAB?
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 flerfamiljshus,
inom städsektorn och på brandstationer, för att bara
nämna några platser.
Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens
och engagerade service ska leda till ett bekymmersfritt
ägande. För att erbjuda det som krävs arbetar vi ständigt
med att utveckla och handplocka energieffektiva och
högkvalitativa produkter. Vår specialistkompetens och kompletta sortiment ger oss möjligheten att ge varje specifik
kund den bästa lösningen.

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.
Lär känna oss på www.podab.se
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AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
031-752 01 00, info@podab.se, www.podab.se

2022-02-01. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

