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PODAB lanserar nytt torkskåp för brandstationer 
 
PODAB har utvecklat FC 18 Firedryer, ett nytt torkskåp för torkning av brandkläder. Torkskåpet 
förlänger livslängden på larmställ samtidigt som det torkar skonsamt och effektivt.   
 
Skonsam torkning innebär att torkprocessen sker utan mekanisk bearbetning vilket förlänger 
livslängden på plaggen och minimerar slitage på exempelvis dragkedjor och reflexer. Torkskåpet 
torkar både från utsidan och insidan (varm luft leds in via galgarna) vilket effektiviserar torkprocessen.  
 
De automatiska programmen för torkning av vadd eller membranställ har en unik reaktiveringsfas. 
Skåpet övertorkar plaggen vilket återaktiverar långtidsimpregneringen samt härdar ny impregnering 
efter tvätt. Det innebär att man inte behöver impregnera larmställen lika ofta när de tvättas och man 
sparar in på impregneringsmedel.   
 
Torkskåpet är utrustat med PODABs högteknologiska system, Humidity Tracking System (HTS) som 
anpassar torktiden automatiskt. HTS tillsammans med undertrycksprincipen (minimerar utströmning av 
varmluft) ger en energisnål och miljövänlig torkning.  
 
FC 18 Firedryer är det enda torkskåpet på marknaden som kan torka 6 kompletta larmställ. 
Torkskåpet kan dessutom inredas på olika sätt, t.ex. för att torka stövlar och handskar.  
 
PODAB har arbetat med tvätt- och torkutrustning i över 60 år samt utvecklat torkskåp specifikt för 
brandstationer sedan 1997. FC 18 Firedryer är utvecklat i nära samarbete med Procurator Textiles 
(Brage® larmställ) för att möta de krav som ställs vid torkning av brandkläder.  
 
 
 
För mer information om FC 18 Firedryer och våra övriga produkter besök www.podab.se.  
Bifogar bilder på produkten.   
 
 
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA    
 
Åsa Ahlström, Marknad 
Tel: 031 752 01 06 
E-post: asa.ahlstrom@podab.se 
 
 
   
 

# # # 
 
PODAB är ett familjeföretag som levererat tvättutrustning till svenska tvättstugor i 65 år. Företaget är idag en av 
de ledande leverantörerna av tvättutrustning i Sverige. PODAB omsätter 65 MKR och har 22 anställda. 
Huvudkontor och lager ligger i Göteborg. PODAB är specialiserade på professionell utrustning för tvätt av textilier. 
Med det bredaste produktsortimentet på marknaden erbjuder vi det bästa alternativet för varje behov. Läs mer på 
www.podab.se 
 

 


