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Tack för att ni har valt PODABs BaseLine™ TM 75 tvättmaskin. 
Vi hoppas att tvättmaskinen 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 slutanvändare.  
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Säkerhetsinformation

FARA

Betyder att situationen utgör en omedelbar risk som om den 
inte undviks kan orsaka kraftiga 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 läsaren om speciella åt-
gärder som måste vidtas för att förhindra skador på tvätt-
maskinen. 

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 för-
siktighetsåtgärder som måste vidtas för såväl användare, servi-
cepersonal som installatörer. 
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Läs instruktionerna innan tvättmaskinen används. 

Följ instruktionerna i steg 9 och 10 för ordentlig jordning. 

Tvätta aldrig textilier som tidigare har blivit tvättade, dop-
pade eller utsatta för brandfarliga ämnen.

Tillsätt aldrig brandfarliga eller explosiva ämnen till tvätt-
medlet.

Vid extrema tillfällen kan vätgas bildas i varmvattenssys-
tem som ej har använts på ett par veckor.  GASEN ÄR EX-
PLOSIV! Om varmvattensystemet ej har använts på länge 
skall varmvattenskranarna vridas på och stå rinnande i ett 
par minuter innan tvättmaskinen används. 

Tvättmaskinen är ingen leksak, barn som vistas runt den 
skall hållas under uppsikt.

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

Manipulera inte med tvättmaskinens kontroller. 

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

Använd enbart tvättmaskinen till det den är avsedd för: att 
tvätta kläder.

Tvättmaskinen får ej användas som en grovtvättmaskin för 
exempelvis mattor eller täcken. 

Bryt alltid huvudströmmen innan service av maskinen. Låt 
bara auktoriserade servicetekniker utföra service på tvätt-
maskinen

Följ alltid installationsanvisningarna. Vatten och el-anslut-
ningar 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.   

Vattenanslutningen skall ha en separat kran för stängning. 
Se till att vattenanslutningarna är hårt åtdragna. 

Dörren skall alltid vara stängd när tvättmaskinen är i bruk. 
Försök inte kringgå låsmekanismen för dörren. Detta kan 
leda till kraftiga personskador

Förvara alltid tvättmedel avskilt från barn. Följ instruktion-
erna angående hantering och dosering som anges av till-
verkaren. Överdosera inte – Tänk på miljön.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

För bästa tvättresultat: Följ alltid klädtillverkarens tvättråd.

Använd aldrig tvättmaskinen om några paneler är skadade 
eller borttagna

Använd aldrig tvättmaskinen om några delar på eller i 
maskinen 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 både el och vatten  

19.

20.

21.

22.

23.

VARNING

För att minimera risken för brand, elektriska stötar, persons-
kador när tvättmaskinen används skall följande försiktighet-
såtgärder vidtas

Viktiga säkerhetsinstruktioner

(spara dessa instruktioner) 
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Dimensioner och specifikationer 

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

NOTERA: Viss fukt i tvättrumman är helt normalt, då tvätt-
maskinen har testats med vatten av tillverkaren.

Installation 

Innan ni börjar
Verktyg 

För att enkelt kunna installera din TM 75 behöver du följande 
verktyg:

Spårskruvmejsel 
Skiftnyckel 
Tång 
Hylsnyckel (varierande storlekar)
Vattenpass 

•
•
•
•
•
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NOTERA: om vattentrycket är lägre än 138 kPa (20 psi) finns 
det risk för att det kommer att ta lång tid att fylla maski-
nen. Dessutom kommer inte tvättmedelsfacket sköljas ut 
ordentligt. 

Innan tvättmaskinen ansluts är det bra att spola igenom rören. 
Montera filtret på vattenkopplingarna som skall skruvas fast på 
kranen. Filtret skall vara buktat utåt (se bild).

Montera tätningarna i den kopparfärgade kopplingen som skall 
anslutas på tvättmaskinen 

Anslut den svarta kopplingen (med filtret) på vattenkranen, och 
den kopparfärgade kopplingen på anslutningarna bak på tvätt-
maskinen.

I normala fall anslutes båda vattenslangarna genom en y-kop-
pling till kallvattenkranen.

Dra åt vattenkopplingarna så hårt du kan för hand. Säkra dem 
därefter ¼ varv med en skiftnyckel 

VIKTIGT: Dra inte åt vattenkopplingarna för hårt, det kan 
förstöra gängorna. 

Vrid på vattnet och kontrollera att det inte läcker.

1. Kranar
2. Anslutningsslangar
3. Installera den kopparfärgade kopplingen bak på tvättmaskinen
4. Gummipackning
5. Installerad en svart kopplingen på kranarna.
6. Filter

VIKTIGT: Kopplingarna och packningarna är tillverkade i 
material som blir sprött med tiden. Det finns risk för sprick-
bildningar när de utsätts för konstant tryck och tempererat 
vatten. 

Kopplingarna skall kontrolleras med jämna mellanrum och 
bytas vid synliga skador.   

Steg 1: Ställ maskinen nära önskad in-
stallationsplats.

Försäkra er om att maskinen är inom 1 meter från önskad plats.

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.

Installation av tvättmaskinen

Steg 2: Ansluta vattenslangar 
NOTERA: Tvättmaskinen levereras (om inget annat anges 
inställd för anslutning enbart till kallvatten). Båda slangarna 
skall genom en y-koppling anslutas från kallvattenskranen 
till maskinen. 

Vattenkranarna måste vara avsedda för standard ¾” koppling. 

Använd aldrig någon annan typ av koppling eller slangklämma. 
Vattenkranen bör sitta lätt tillgänglig och skall gå att stänga av 
om maskinen inte används på ett tag. 

Vattentrycket måste vara mellan 138 kPa och 827 kPa (20-120 psi)

VARNING
Vätgas kan i extrema fall bildas i varmvattensystem som ej 
använts på ett tag. Innan maskinen kopplas till varmvatten rek-
ommenderar vi att man låter varmvattenskranen stå och rinna 
ett tag. 

�
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Frigör avloppsslangen från transportläget genom att lossa på 
tejpen. 

VIKTIGT Hålet i avloppsröret måste vara minst 35 mm för 
att avloppsslangen skall passa.

Placera avloppsslangen i avloppsröret. Säkra avloppsslangen 
vid röret med buntbandet ni hittar i tillbehörspåsen. Detta fö-
rhindrar att vattentrycket delar slangen och röret. 

Tag fram slangklämman ur tillbehörspåsen.

Montera avloppsböjen (medföljer ej) på maskinen där pilen 
visar och drag åt slangklämman. 

VIKTIGT: Denna lösning skall endast användas i öppna av-
lopp, en uppsamlingsränna bör placeras mellan avloppet 
och tvättmaskinen. 

Steg 3: Ansluta tvättmaskin med pump 
till avlopp

Steg 4: Ansluta tvättmaskin med störtav-
lopp till avlopp

� ���������������������������������������
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NOTERA: Lyft ej tvättmaskinen i dörren eller tvättmedels-
facket. Detta kan skada tvättmaskinen.

Placera tvättmaskinen så det finns tillräckligt med utrymme att ut-
föra service på utan att behöva lossa maskinen från förankringen.

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

Använd vattenpasset och kontrollera att 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 låsmut-
trarna ordentligt, annars finns det risk för att inställningar-
na ändras när tvättmaskinen används. 

Placera gummiskydden på fötterna om så önskas. OBS! Kon-
trollera att maskinen fortfarande är i nivå och inte vippar. 

Tvättmaskin på fundament

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 ”Steg 7 Förankra maskinen” innan maski-
nen lyftes upp på fundamentet och steg 6 kan utföras.

Ta bort den främre, nedre panelen genom att lossa de två syn-
liga skruvarna. 

Ta bort de fem bultarna och låsbrickorna från transportskyddet 
med en 9/16” hylsnyckel. Fyra av bultarna sitter fast i botten-
plattan och en håller skyddet i motvikten. (Se bild)

Tag därefter bort stötdämparskydden genom att dra i det gula 
repet.

Riv av dekalen på den nedre panelen och sätt den på insidan av 
plåten för framtida referens.

NOTERA: Transportskyddet MÅSTE monteras om tvätt-
maskinen flyttas. Lyft eller tippa ALDRIG maskinen utan 
transportskydd. Detta kan skada maskinen.

Spara transportskyddet!  

Steg 5: Ställ tvättmaskinen på plats. Steg 6: Ta bort transportskyddet 
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Förankring utan fundament:

Lossa främre sparkplåten och bakre serviceplåten. Lokalisera 
de förborrade hålen som är närmst placerade fötterna. 
Förankra tvättmaskinen med lämpliga skruvar för underlaget. 
Placera en bricka mellan tvättmaskinen och skruven. Brickan 
skall vara minst 35 mm i ytterdiameter

Då typen av skruvar och brickor beror på underlaget medföljer 
dessa ej tvättmaskinen.

Förankring med fundament:

Förankra fundamentet i de förborrade hålen bredvid fötterna, 
var noga med att fundamentet är i nivå innan det dras fast i 
underlaget.
Förankra fundamentet med lämpliga skruvar för underlaget. 
Placera en bricka mellan fundamentet och skruven. Brickan 
skall vara minst 35 mm i ytterdiameter

Då typen av skruvar och brickor beror på underlaget medföljer 
dessa ej fundamentet.

Lyft därefter upp tvättmaskinen på det förankrade fundamentet 
och frigör transportsäkringen enligt ”Steg 6: Ta bort trans-
portskyddet”. Skruva sedan fast tvättmaskinen i fundamentet. 
skruvar medföljer fundamentet.

Innan tvättmaskinen används första gången skall torktrumman 
tvättas rent med en mild såpa och en lätt fuktad trasa.

Steg 7: Förankra tvättmaskinen Steg 8: Torka ur tvättrumman 

VARNING

Tvättmaskinen måste av säkerhetsskäl förankras i golvet, 
antingen direkt eller genom ett fundament som är förankrat.

Tvättmaskinen får inte under några omständigheter köras utan 
att den är förankrad.
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NOTERA: Endast behörig elektriker skall utföra elanslutnin-
gen av tvättmaskinen.

Elanslutningen av tvättmaskinen skall föregås av en godkänd all-
polig huvudströmbrytare. Förslagsvis utrustad med signallampa. 

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

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 nedan. 

Drag åt kabelgenomföraren/dragavlastaren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

Tvättmaskinen 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)  

Steg 9: Förse tvättmaskinen med en 
anslutningskabel 

Steg 10: Ansluta tvättmaskinen till huvud-
strömbrytaren 

VARNING

För att förhindra risk för eld och stötar MÅSTE tvättmaskinen 
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 tvättmaskinen alltid fas-
tanslutas via en allpolig huvudströmbrytare.

Jorda alltid tvättmaskinen!
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Tvätta 
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 tvättmaskinen.

Sortera tvätten efter färg, material och rekommenderad 
temperatur.

Fyll tvättrumman. 

Stäng luckan. Tvättmaskinen startar ej om luckan är öppen.

Dosera tvättmedel. 
Önskas förtvätt, så doseras tvättmedlet direkt i trumman. 
Förslagsvis i en tvättboll. 

OBS! Tänk på miljön och överdosera inte. Följ alltid tvätt-
medelstillverkarens råd.   

Välj tvättprogram  
Programvalet går att ändra fram till att den första vatten-
fyllningen är färdig 

1.

2.

3.

4.

5.

Förklaring av ledljusen
Maskinen är igång

Lyser när tvättmaskinen genomgår en tvättcykel 

Sköljning

 Lyser vid varje sköljcykel

 Centrifugering 

 Lyser vid varje centrifugeringscykel 

 Låst dörr

 Lyser genom hela tvättprogrammet.
Dörren kan ej öppnas när lampan lyser 

Nödstopp 
Om ett tvättprogram omedelbart behöver avslutas görs detta 
genom att man bryter huvudströmmen. 

Maskinen kommer då att tömma ur vattnet och lucklåset släp-
per efter en till två minuter.

NOTERA: 

Tvättmaskinen kommer att fortsätta på samma program-
steg då strömmen åter igen är påslagen. Vi längre avbrott 
måste man trycka in startknappen för att maskinen skall 
starta igen.  

Bruksanvisning

Normal tvätt

Normal tvätt

Normal tvätt

Skontvätt

Start

Förtvätt

Starta maskinen. 6.

Expresstvätt, 
för lätt smutsig tvätt

Tvättmedel huvudtvätt                                   

Sköljmedel

Tvättmedel förtvätt   
doseras i trumman
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Installation under vintern 
Om tvättmaskinen 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 tvättmaskinen 
Använd bara en fuktig trasa med en mild såpa när ni rengör 
maskinen.

Använd aldrig lösningsmedel för att göra ren displayen. 

Torka alltid bort tvättmedelsrester så fort de uppkommer.

Tvättrumman behöver normalt aldrig rengöras. Dock kan man 
behöva borsta ur den om extremt håriga textilier har tvättats

Glaset i dörren rengörs bäst med vanlig fönsterputs.

Rengöra gummibälgen
För att försäkra sig om att dörren sluter tätt mot gummibälgen 
skall följande rengöras 

Dörrglaset där det ligger an mot gummibälgen 
Främre delen av gummibälgen 

Det enklaste är att använda en vanlig såpa för att göra rent 
glaset och bälgen. 

Byta ut vattenkopplingar 
Kopplingarna och packningarna är tillverkade i material som 
blir sprött med tiden. Det finns risk för sprickbildningar när de 
utsätts för konstant tryck och tempererat vatten. 
Kopplingarna skall kontrolleras med jämna mellanrum och by-
tas vi synliga skador, dock minst vart 5:e år. 

Kontrollera filtret i inloppsslangen
Det finns risk för att filtret på inloppslangen sätts igen. Kon-
trollera detta med jämna mellanrum.

Ett tecken på igensatt filter är att maskinen fyller långsamt.   

•
•

Om maskinen inte skall användas på ett 
längre tag
Om maskinen ej skall användas på ett tag, rekommenderar vi 
alltid att man stänger av både vatten- och eltillförseln.

Flytta maskinen
Så fort maskinen skall lyftas eller flyttas till ett annat rum skall 
transportskyddet monteras:

Stäng av strömmen. 

Ta bort den främre nedre serviceluckan.

Montera fast alla stötdämparskydd. 

Placera den böjda delen av transportskyddet i öppningen 
på motorfästet. 

Skruva fast skyddet med samtliga fem skruvar. 

skruva fast den främre servicepanelen.   

Rengör avloppsventilen
Det kan hända att främmande föremål trillar ner i avloppsven-
tilen. Normalt brukar detta göra att maskinen tömmer vatten 
långsammare än brukligt. För att rengöra avloppsventilen:
 

Stäng av strömmen. 

Ta bort den främre, nedre serviceluckan.

Lossa höljet på den vänstra sidan av pumpen och drag ut 
filtret för pumpen. 

Rengör filtret. 

Montera fast filtret och främre serviceluckan. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

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 up-
pkomma 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 (undantag Streamline™-
serien).
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 

Rengörning filter, förångare och kondensator.

Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighetst-
vättstugor, ej produkter installerade för kommersiell drift, hotell 
eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata villkor.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Detaljerade villkor för 2 resp. 
5 års tilläggsgaranti     



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 2007-06-14. 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


