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Tack för att ni har valt PODABs BaseLine™ TM 19 torktumlare. 
Vi hoppas att torktumlaren kommer att vara till mycket glädje och 
ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

VIKTIGT! 

Om installationsanvisningarna inte följs föreligger det en risk för allvarliga skador på såväl egendom som personer. 

Observera att textstyckena märkta med ”Varning” och ”Viktigt” som förekommer på flera ställen i denna instruktion ej är 
avsedda att täcka alla situationer som kan uppstå. 

Det är viktigt att vatten och el hanteras varsamt och med stor respekt av såväl installationstekniker som användare.  
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Säkerhetsinformation

FARA

Betyder att situationen utgör en omedelbar risk som, om den 
inte undviks, kan orsaka allvarliga personskador. 

VARNING

Betyder att situationen utgör en risk som, om den inte undviks, 
kan orsaka kraftiga personskador. 

RISK

Betyder att situationen utgör en risk som, om den inte undviks, 
kan orsaka lindriga personskador och skador på egendom. 

Till dessa varningar kommer också försiktighetsåtgärder som 
betecknas med ”VIKTIGT” och ”NOTERA” dessa följs av en 
text på vad som bör beaktas. 

VIKTIGT: anges för att informera om speciella åtgärder som 
måste vidtas för att förhindra skador på tvättmaskinen. 

NOTERA: anges för att informera om det som anses vara 
viktigt att ta del av, men som inte kan skada varken person 
eller tvättmaskinen.

Genomgående i denna manual finns det varnande text i rutor 
(”FARA”, ”VARNING” och ”RISK”) I dessa rutor anges de försik-
tighetsåtgärder som måste vidtas för såväl användare, service 
personal som installatör. 
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Läs instruktionerna innan torktumlaren används. 

Torka aldrig textilier som tidigare har blivit tvättade, doppade 
eller utsatta för brandfarliga ämnen/vätskor.

Använd inga tillsatser för att förhindra statisk elektricitet 
om de ej är avsedda av tillverkaren att användas i en tork-
tumlare.

Tillsätt aldrig brandfarliga eller explosiva ämnen i torktum-
laren.

Torktumlaren är ingen leksak, barn som vistas runt den 
skall hållas underuppsikt.

Sträck aldrig in handen i trumman om den är i rörelse.

Förvara eller installera aldrig torktumlaren där den kan 
utsättas för vatten. 

Manipulera inte med torktumlarens kontroller. 

Anslut aldrig torktumlaren med en förlängningskabel, eller 
liknande. Detta ökar risken för stötar och/eller brand. 

Använd enbart torktumlaren till det den är avsedd för: att 
torka kläder/textilier.

Försök inte torka textilier som innehåller plast, gummi eller 
liknande material.

Torktumlaren skall ej användas för exempelvis mattor eller 
täcken. 

Bryt alltid huvudströmmen innan service utförs på maski-
nen. Låt bara auktoriserade servicetekniker utföra service.  

Följ alltid installationsanvisningarna. El-anslutningar måste 
utföras av auktoriserad personal.

Håll efter maskinen! Om maskinen utsätts för våld finns risk 
för att vissa säkerhetsfunktioner slutar fungera. Kontakta 
närmaste servicepartner om ni är osäkra på maskinens 
skick.

Om strömsladden skadas måste denna omedelbart bytas 
ut av en person med el-behörighet.   

Dörren skall alltid vara stängd när torktumlaren är i bruk. 
Försök inte kringgå låsmekanismen för dörren. Detta kan 
leda till kraftiga personskador. Om tumlaren ej stannar när 
dörren öppnas skall en servicetekniker tillkallas. Använd 
inte torktumlaren om den går att köra med öppen dörr.  

Rengör alltid filtret mellan varje torkning. Detta förlänger 
torktumlarens livslängd och gör torkresultatet bättre. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Se till att området kring evakueringsröret är rent från damm 
och smuts. 

Insidan av torktumlaren och luftkanalerna behöver med 
jämna mellanrum göras rent från damm och smuts. Detta 
skall göras av behörig personal. 

För bästa torkresultat: Följ alltid klädtillverkarens tvättråd.

Använd aldrig torktumlaren om några paneler är skadade 
eller borttagna.

Använd aldrig torktumlaren om några delar på eller i maski-
nen är skadade. 

Försök aldrig kringgå eller koppla förbi några säkerhets-
funktioner.

Om inte maskinen monteras efter tillverkarens instruktion-
er, föreligger det risk att maskinen kan orsaka person- och 
egendomsskador.

NOTERA: VARNINGs texter och information om VIKTIGA 
steg, tar inte hänsyn till alla möjliga scenarier i brukandet 
och installationen av denna produkt. Det är viktigt att an-
vända sunt förnuft och försiktighet när man handskas med 
maskiner som kopplas till el.  

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

VARNING

För att minimera risken för brand, elektriska stötar, person-
skador eller dödsfall när torktumlaren används skall följande 
försiktighetsåtgärder vidtas

Viktiga säkerhetsinstruktioner

(spara dessa instruktioner) 
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Dimensioner och specifikationer 

NOTERA: Om torktumlaren levereras en dag då tempera-
turen är under 0 grader bör maskinen stå inomhus tills den 
når rumstemperatur innan den startas. 

NOTERA: Torktumlaren skall installeras i ett utrymme där 
ventilationskraven uppföljs. 

Installation 

Innan ni börjar
Verktyg 

För att enkelt kunna installera din T 19 behöver du följande 
verktyg:

Spårskruvmejsel 
Skiftnyckel 
Tång 
Hylsnyckel (varierande storlekar)
Vattenpass 

•
•
•
•
•

Evakueringsrör

Använd om möjligt rigida luftkanaler i metall. För bästa resultat 
skall luftkanalerna vara så korta som möjligt.
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Elektriska krav 

Torktumlaren installeras med en 5 polig kabel. Torktumlaren är 
i originalutförande byggd för att anslutas till 3~N, 400V, 50Hz, 
samt 10 A säkring.
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Steg 1: Ställ torktumlaren på plats.

NOTERA: Lyft ej torktumlaren i dörren. Detta kan skada 
maskinen.

NOTERA: Vi rekommenderar att maskinen installeras på ett 
solitt, jämnt golv. Installera aldrig tvättmaskinen på plattformar 
eller uppbyggnader som inte är avsedda för denna modell.

Placera torktumlaren så det finns tillräckligt med utrymme att 
utföra service på den, utan att behöva lossa maskinen från 
förankringen.

Placera alltid torktumlaren på ett rakt och solitt golv. Vi rekom-
menderar inte att maskinen ställs på någon typ av matta 

Använd vattenpass och kontrollera om maskinen står i nivå, 
både i sidled och i längdled.  

Om maskinen inte står i nivå, justera fötterna genom att släppa 
på låsmuttern och därefter skruva in eller ut fötterna till maski-
nen står i nivå.

NOTERA: maskinen skall ej gå att vippa. Drag åt låsmuttrarna 
ordentligt, annars finns det risk för att inställningarna ändras 
när torktumlaren används.

Installation av torktumlaren 

� ������������
� �����������������
� ����������
� ����������

�

�
�
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Om maskinen skall installeras på fundament: Ställ fundamentet 
på plats och följ beskrivningen ovan men placera vattenpasset 
på fundamentet och se till att det står i nivå. 

VIKTIGT: Om maskinen placeras på fundament måste detta 
förankras enligt de instruktioner som medföljer fundamentet. 

Använd bara fundament som är avsedda för BaseLine T19 
torktumlare. 

Förankra tumlaren med två stycken diagonalt placerade  
gafflar över fötterna för extra tippskydd.  

Placera gummiskydden på fötterna om så önskas.  
OBS! Kontrollera att maskinen fortfarande är i nivå och inte vippar. 
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NOTERA: Endast behörig elektriker skall utföra elanslutnin-
gen av torktumlaren.

Elanslutningen av torktumlaren skall föregås av en godkänd 
allpolig huvudströmbrytare, förslagsvis utrustad med signal-
lampa. 

Trepolig 1,5 m² anslutningskabel skall användas.
  
Koppla in torktumlaren:

Öppna den översta servicepanelen på baksidan.

Avlägsna plastpluggen som sitter i det förborrade hålet på 
baksidan av maskinen. 

Montera kabelgenomföraren/dragavlastaren i hålet. 

Drag anslutningskabeln genom kabelgenomföraren.

Anslut kabeln enligt ritningen nertill. 

Drag åt kabelgenomföraren/dragavlastaren.

Montera fast servicepanelen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Steg 3: Förse torktumlaren med en an-
slutningskabel 

���� ���� ���� �

��������

��������

��������

��������

��������

��������

Steg 2: Anslut torktumlaren till ventila-

tionskanal
För utförligare instruktioner se avsnitten: krav på ventilations-
system, samt torktumlarens placering.

VARNING

En torktumlare producerar brandfarligt damm. För att minimera 
risken för brand måste torktumlarens evakuering anslutas till 
ventilationskanal som blåser ut luften.  

����� ���

Använd inte ventilationsrör tillverkade i plast eller folie.
Placera torktumlaren så att ventilationskanalen blir kortast 
 möjliga 
Rengör alltid ventilationskanalen när en ny torktumlare in-
stalleras 
Använd 100 mm stel eller böjlig metallrör till evakuerings-
anslutningen
Om ni använder fasta rör se till att ”hanen” på varje sektion 
följer luftriktningen.
Använd en så rak konstruktion på er ventilation som möjligt
Isolera alltid rör som går i ouppvärmda lokaler, kondensen 
kan få damm och smuts att fastna i rören 
Om inte torktumlaren ansluts till ventilationen enligt våra 
rekommendationer upphör garantin att gälla

•
•

•

•

•

•
•

•
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NOTERA: Endast behörig elektriker skall utföra elanslutnin-
gen av torktumlaren.

Torktumlaren levereras förberedd för 400V, 3~N, 50Hz. 

Maskinen kan även kopplas om för andra anslutningseffekter, 
se kopplingsschema innanför den främre översta serviceluckan 
(där programkortet sitter).

Innan torktumlaren används första gången skall trumman tvät-
tas rent med en mild såpa och en lätt fuktad trasa.

Steg 4: Ansluta torktumlaren till huvud-
strömbrytaren 

Steg 5: Torka rent torktumlaren 

VARNING
För att förhindra risk för eld och stötar MÅSTE torktumlaren 
kopplas in i enlighet med färgkoderna på kablarna. 

Det åligger alltid köparen att låta en auktoriserad elektriker ut-
föra inkopplingen av tvättmaskinen. 

VARNING

För att förhindra personskador skall torktumlaren alltid anslu-
tas fast via en allpolig huvudströmbrytare.

Jorda alltid torktumlaren!
Stäng dörren och starta torktumlaren på ett program med 
värme. Vänta ett par minuter och kontrollera att utblåsröret blir 
varmt. 

Om utblåsröret ej blir varmt, gå tillbaka till steg 3 och kontrollera 
i första hand att elanslutningen är korrekt utförd.

Steg 6: Kontrollera att värmekontaktorn 
slår till
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Torktumlarens dörr kan hängas på motsatta sidan.
Följ stegen nedan för att vänsterhänga dörren.

Steg 7: Vända dörren 
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Placera alltid torktumlaren på ett rakt och solitt golv. 
Om ni väljer att ställa torktumlaren i en källare måste  botten av 
torktumlaren vara minst 10 cm över golvbrunnsnivå. 

Placera aldrig torktumlaren i samma rum som apparater/utrust-
nings som drivs av olja eller andra brandfarliga vätskor.

Torktumlaren skall alltid installeras inomhus och får inte under 
några omständigheter spolas av med vatten.

Steg 8: Torktumlarens placering 

 
Torktumlarens fötter kan justeras inifrån tumlaren med hjälp av 
en ¼ hylsnyckel. Torktumlarens alla fötter måste stå stadigt på 
golvet och vikten jämnt fördelat. Var vaksam så att torktumlaren 
ej går att vicka. 

För att torktumlaren skall fungera som utlovat måste den in-
stalleras med tillräckligt avstånd från väggar och tak. Se mini-
mumavstånden i bilden nedan. 
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Ventilationskanalen - materialval
Ventilationskanal, rör, kopplingar, etc. följer inte med torktum-
laren. 

Ventilationsrören måste vara minst 100 mm i diameter och inte 
ha räfflor eller liknande på insidan. 
Vi rekommenderar att man bygger ventilationssystemet enbart 
med fasta metallrör för bästa prestanda. Det går dock att an-
vända flexibla evakueringsrör avsedda för torktumlare. 

NOTERA! Använd inte flexibla evakuerinsslangar.

NOTERA!  Använd aldrig flexibla rör för genomförning ge-
nom väggar eller i andra täckta utrymmen.

NOTERA! Skruva eller nita inte ihop ventilationskanalen 
så att skruvarna/nitarna sticker ut på insidan röret. Dessa 
kommer att samla damm och försämra torktumlarens pres-
tanda. 

Ventilationskanalen bör alltid separeras från övrig ventilation 
i huset.

 Krav på ventilationen 
 

VARNING

En torktumlare producerar brandfarligt damm. För att minimera 
risken för brand måste torktumlarens evakuering anslutas till 
en ventilationskanal som blåser ut luften.  

Led aldrig in den evakuerade luften i ett rum eller en omgivning 
där det finns risk för antändning 

Använd inte ventilationsrör i plast eller papp.

����� �� � �������

För att torktumlaren skall fungera tillfredställande är det väldigt vik-
tigt att det finns tillräckligt med frisk tilluft i rummet. BaseLine™
T 19 kräver 200m3/h tilluft.

Torktumlaren suger in luften genom luftspalter i bakkant. Tänk 
på att hålla dessa rena och att inte ställa någonting direkt ba-
kom torktumlaren. 

Placeras torktumlaren i ett rum där tilluften ej är tillräcklig rekom- 
menderar vi att man installerar ett så kallat luftmixdon. Kon-
takta PODAB för mer information!

Ventilationskanalen - utformning
VIKTIGT: Håll alltid ventilationskanalerna så korta som 
möjligt.

NOTERA: Om en torktumlare installeras i en gammal venti-
lationskanal, rengör kanalen ordentligt. 

Om torktumlaren anslutes till ventilationskanaler längre än de 
som anges i tabellen nedan, finns risk för att torktumlaren ej 
fungerar tillfredställande. 

Tillluftskrav 

Antal  90°-ers böjar Max längd på ventilationskanalen

Vid användning av 100 mm fasta ventilationsrör

0 19 m

1 16 m

2 14 m

3 11 m

4 8,5 m

Vid användning av 100 mm flexibla ventilationsrör

0 13 m

1 10 m

2 8 m

3 6 m

4 5 m



13 ®PODAB 2007

Bilden nedan visar hur man installerar flera torktumlare till 
samma ventilationssystem. Notera att varje torktumlare har 
en separat ventilation till det stora röret, samt att det sitter ett 
backspjäll på samtliga anslutningar.

Ventilation – utformning för flera tork-
tumlare, torkskåp etc. 

� ���������

�

VIKTIGT: Kontrollera det statiska trycket när flera 
maskiner med evakuering ansluts till samma ventila-
tion. När det statiska trycket mäts måste alla maski-
ner vara igång. Trycket skall ej överstiga vad som 
angetts i stycket “Torktumlarens luftflöde”.

Uppsamlingsröret (nr 2 i bilden ovan) måste dimensioneras efter 
tabellen nedan.

Antal torktumlare Minimum diameter på uppsamlingsröret

1 100

2 200

3 250

4 250

Koppla anslutningsröret i vinkel med luftströmmen mot uppsam-
lingsröret.
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VIKTIGT: Luddfiltret skall rengöras innan varje torkomgång

Rengör filtret med en borste eller dra handen för att samla upp 
allt damm. Det är mycket viktigt att detta filter rengörs innan 
varje ny torkomgång påbörjas.

Ett icke rengjort filter blockerar luftgenomströmningen viket gör 
att tvätten inte blir torr.

Luddfilter 

Motorskydd 
BaseLine™ T 19 är utrustad med ett automatiskt överlast-
ningssäkring som slår till om torktumlaren går för tungt.
När torktumlaren har svalnat kommer säkringen att återställas. 
Tryck på start för att fortsätta det påbörjade torkprogrammet   

VIKTIGT: Om överlastningssäkringen slår till flera gånger 
kontakta din lokala servicepartner! 

� ������

�
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VIKTIGT: Innan maskinen används första gången rekom-
menderar vi att trumman torkas ren med en fuktig trasa 
och lite såpa.

VIKTIGT: tvätta aldrig textilier som har vassa/skarpa föremål 
fastsydda. Dessa kan skada torktumlaren.

Kontrollera att luftfiltret är rengjort.

Fyll torktumlaren. Torktumlaren skall aldrig fyllas med mer 
än 10 kg tvätt (motsvarar ungefär en halvfull torktrumma). 

1.

2.

Bruksanvisning

Tryck på startknappen.

Tryck på båda knapparna samtidigt.
(Det går även att avbryta program-
met genom att öppna dörren och 
trycka på start.)

Öka torktiden

Tumlaren är förinställd på 40 minuter. 

För att öka torktiden tryck på startknappen upprepade 
gånger. Varje tryck ökar torktiden med 10 minuter. Max 
99 minuter.

40˚ C torktemperatur

50˚ C torktemperatur

60˚ C torktemperatur

INGEN VÄRME

40

40

40

40

Program                                  förinställd ca tid 
(min)

��� ���

� � �

��

Plagg märkta med        bör ej torktumlas.

Avbryta

Stäng dörren. Torktumlaren startar inte om dörren är öppen.

Välj temperatur.

3.

4.

Starta torktumlaren.5.

Rengör luddfiltret6.
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Installation under vintern 
Om torktumlaren skall installeras en kall dag (under 0 grader) 
och har stått ute i kylan rekommenderar vi att den får stå inne 
ett par timmar innan den startas.

Ta hand om torktumlaren 
Använd bara en fuktig trasa med en mild såpa när ni rengör 
maskinen.

Använd aldrig lösningsmedel för att göra ren displayen. 

Torktrumman behöver normalt aldrig rengöras. 

Luddfiltret skall rengöras innan varje ny torkomgång. Vi rekom-
menderar att ni en gång per år skruvar loss filtret och dammsug-
er innanför. 

Ventilationssystemet
Lossa ventilationsröret bak på torktumlaren årligen och rengör 
om nödvändigt. 

VIKTIGT: Bryt alltid strömmen innan ni arbetar med maskinen. 

Inspektera regelbundet hela ventilationskanalen, glöm inte  
ytterväggsgallret, där det lätt kan fastna löv och annat skräp.    

Håll din torktumlare effektiv och energisnål
Se till att ventilationskanalen är så kort och rak som möjligt.
Luddfiltret skall alltid vara rengjort. 

Lasta inte torktumlaren för tungt. 

Ta ur de textilier som skall strykas medan de fortfarande är lite 
lätt fuktiga.

Försök att torka samma typ av textilier ihop. 

Torka inte på max temperatur om det inte behövs. 

Underhåll
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ProLine™-Serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid 2+3 års garanti.  De två 
första åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan upp- 
komma och ersätter arbete, frakt och material. Följande tre år 
ersätts strukturdelar, enbart material. 

Strukturdelar
Hög- resp. normalcentrifugerande tvättmaskiner med trum-
volym från 55 l; yttertrumma, innertrumma, lagerhus, stativ 
samt kabinett.

Centrifug med trumvolym från 35 l: svängskål och mantel.
Torktumlare med trumvolym från 200 l: trumma och ramstativ.

StreamLine™-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren ans-
varar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersät-
ter arbete, frakt och material. Uppgraderingsgarantin gäller ej för 
StreamLine™-serien. OBS! Garantireparationer skall alltid utföras 
av PODAB Auktoriserad servicepartner. Se www.podab.se.

BaseLine™-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren 
ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter arbete, frakt och material. Uppgraderingsgarantin 
gäller ej för BaseLine™-serien. OBS! Garantireparationer skall 
alltid utföras av PODAB Auktoriserad servicepartner. Se www.
podab.se.

Uppgraderingsgaranti
Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i HW/PR-serien, när 
nya tvättprogram utvecklas. Gäller maskinens livslängd och tvätt-
maskiner med en trumvolym från 55 l, levererade efter 1999-04-
01 och installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i maskinpriset 
men installationskostnaden ingår ej. StreamLine™-sortimentet 
omfattas ej av Uppgraderingsgarantin.

Fem års heltäckande garanti
Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot tillägg. Gäller vårt 
sortiment av fastighets- och mopptvätt enligt följande:

Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l.
Centrifuger med trumvolym från 35 l.
Torktumlare med trumvolym från 160 l.
Torkskåp med kapacitet från 6 kg.

Se aktuell prislista.
Garantin är heltäckande och innefattar samtliga delar i våra 

•
•
•
•

produkter inklusive frakt, arbets- och materialkostnader. Ga-
rantitillägget debiteras separat vid varje försäljningstillfälle.

Garantin kan endast tecknas i samband med maskinköp. Vi för-
behåller oss rätten att avgöra om fel uppstått på grund av van-
skötsel eller vandalisering. Detaljerade villkor för 5 års garanti 
kan beställas separat.

Disk
Våra diskmaskiner har ett års full garanti.

Generella villkor
Garantiarbeten får endast utföras av AB PODAB Auktoriserad 
servicepartner. Se www.podab.se för närmaste servicestation 
eller ring oss 031 - 752 01 00. 

Garantin gäller från det att varan lämnar AB PODAB efter god-
känt ordermottagande. Förlängd garanti på grund av att produk-
ten mellanlagrats externt innan installation, kan ej godkännas.

AB PODAB ansvarar inte för fel som uppkommit under trans-
port eller på grund av felaktig installation och montering av 
godset, om detta har utförts av annan än av oss anvisad ser-
vicestation.

Våra garantier gäller enbart maskiner som är installerade i 
Sverige. Maskiner levererade till utlandet omfattas ej av ga-
ranti.

För tvätt, tork och mangelprodukter, installerade i professionell 
miljö, gäller 1 års garanti. 

Till professionell miljö räknas tvätterier, hotell, konferens & spa-
anläggningar, industrier mm. 

Fastighetstvättstugan och moppmaskiner för städsektorn räk-
nas ej som professionella miljöer.

Denna utgåva ersätter tidigare Garantibestämmelser. 
Gäller från 2007-06-01

Garantibestämmelser
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Garanti gäller endast vid fabrikationsfel och den aktuella delen 
som avses. Garantin gäller ej vid skada som uppkommit p g a 
yttre påverkan eller fel som uppstår p g a undermålig rengöring 
och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc. 

Undantaget garanti:
Tvättmaskin

Rengöring avlopp, avloppsventil, nloppsventil.
Luckhandtag (lucklås) uppackningsgaranti.
Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation.
Trasiga vred, knappar, paneler.

Torktumlare 

Defekta filter.
Lampbyte.
Rengöring.
Trasiga paneler.

Centrifug 

Lucklås, uppackningsgaranti.
Luckan, justering.

Torkskåp 

Justering av tiden, utöver 2 timmar standard. 
Lampbyte.
Rengöring.
Justering dörrar.

Manglar 

Mangeldukar.
Lampbyte.
Mikrobrytare.
Demontering av mangeln på grund av fastkört tvättgods.

Avfuktare 

Rengöring filter, förångare och kondensator.

Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighets-
tvättstugor, ej produkter installerade för kommersiell drift, hotell 
eller institutioner. För Mopptvätt, se separata villkor.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Detaljerade villkor för 2 resp. 
5 års tilläggsgaranti     
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Egna anteckningar



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: sales@podab.se, www.podab.se

©PODAB 2007-09-14. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

Företagsfakta
AB PODAB är en svensk, rikstäckande och komplett leverantör av professionell tvätt och disk. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och 
torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg. PODAB är vårt eget varumärke.

SERVICE/SUPPORT
För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support 
eller besök vår hemsida www.podab.se

Tel. 031-752 01 00 
Fax  031-752 01 50 
E-mail parts@podab.se 
www.podab.se


