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PODAB lanserar ny premiumserie med tvättmaskiner och 
torktumlare  
 

PODAB har sedan 1945 försett svenska tvättstugor med professionell tvättutrustning som 
tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Visionen är ”att skapa bekymmersfria tvättstugor” 
med hög trivselfaktor och kvalitetsledande tvätt- och torkteknik. Genom att lansera en 
premiumserie med tvättmaskiner och torktumlare ger man en ny dimension åt visionen. Det är 
schweizisk ingenjörskonst som resulterat i maskiner som konstruerats för att klara 20 års 
kontinuerlig drift, har exklusiv design och mängder av nya finesser. Lanseringen omfattar fem 
tvättmaskiner i serien ProLine TMX och två torktumlare i serien ProLine TX.   
 
De nya maskinerna är ett resultat av fyra års intensivt utvecklingsarbete tillsammans med en 
schweizisk tillverkare. Företaget har i mer än hundra år utvecklat och tillverkat professionell 
tvättstugeutrustning. Redan år 2003 började PODAB samarbetet och för cirka fem år sedan inleddes 
ett fördjupat samarbete som nu lett fram till lanseringen av det nya premiumprogrammet. ProLine TMX 
finns i fem modeller med tvättkapacitet från 7 till 18 kilo, och torktumlarna Proline TX finns i två 
modeller med en kapacitet på 11 och 18 kilo.   
 
En viktig milstolpe och många nya funktioner 
PODAB:s VD Jimmy Nilsson ser lanseringen som en viktig milstolpe. Inte bara för PODAB som 
företag utan också för att en ny kvalitetsnivå uppnåtts för maskiner i gemensamma tvättstugor.  
 

- Det har varit fyra intensiva år med analyser, kundstudier, datorsimuleringar och tester. Vi är 
fantastiskt nöjda med resultatet och glada att kunna presentera maskiner som representerar 
något helt nytt på marknaden. Här handlar det verkligen om premiumkvalitet. Dessutom har 
maskinerna en lång rad nya finesser som underlättar för användarna och även bidrar till lägre 
vatten- och energiförbrukning. PODAB är sedan många år etablerat som en innovatör och 
pådrivare av den tekniska utvecklingen, och det vi nu åstadkommit är vi otroligt stolta över. 

 
Den nya premiumserien utmärks av en mängd funktioner. Finesser som det nya elektriska lucklåset, 
extra stötdämpare och en tydlig display ger inte bara en stabil premiumprodukt utan också en 
användarvänlighet utöver det vanliga. Allt är lättillgängligt och enkelt att förstå, tvättprogrammen kan 
följas under hela tvättprocessen, luckan öppnas utan handkraft och riktigt ren tvätt är bara några 
knapptryckningar bort.  
 
En annan nyhet är betydligt fler programalternativ. Användaren har ett 20-tal valmöjligheter och kan 
även anpassa programmen efter egna behov. Det finns till exempel snabba expressprogram för lätt 
nedsmutsad tvätt och intensivprogram för smutsiga textilier. Allergiker har möjlighet att öka mängden 
vatten vid sköljning och centrifugering med reglerbart varvtal gör att fintvätt skonas. Nyheter hos 
torktumlarna är många anpassningsbara programval, låg ljudnivå, reversering och ett optimerat 
system för återvinning av spillvärme. 
 
Rikstäckande lansering på ett 20-tal orter och möjlighet att vinna en tvättstuge-makeover 
Jimmy Nilsson värdesätter det nära samarbetet med utvecklingsavdelningen som gått i linje med 
PODABs uttalade målsättning att hela tiden driva tekniken framåt.  
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- Det är inspirerande att ha ett så nära samarbete och se det resultat vi uppnått tillsammans. De 
nya maskinerna är en kombination av mängder med smarta funktioner och en kraftfull 
konstruktion med tjockare plåt, extra stötdämpare och kraftigare fjädrar. Maskinerna är 
testade för 20 års kontinuerlig drift, och ett extra plus är den minskade vatten- och 
energiåtgången. Tidiga testvärden visar på stor energibesparing. Det är imponerande och 
något som säkert värdesätts av alla bostadsrättsföreningar som prioriterar hållbarhet, minskad 
miljöpåverkan och lägre energikostnader. 

 
PODAB har inlett en rikstäckande lansering av de nya premiummaskinerna som kommer att pågå till 
slutet av september. Event genomförs på ett 20-tal orter och under lanseringsperioden arrangeras 
också en tävling med möjlighet att ge gemensamma tvättstugor rejäla ansiktslyft.  
 
 
 
Mer information om lanseringen och tävlingen finns här: 
 
https://www.podab.se/lansering-2022 
https://www.podab.se/lansering-2022/tavling-lansering-2022  
 
 
För mer pressinformation kan ni kontakta: 
 

• Åsa Ahlström, marknadschef, tel 031-752 01 06, asa.ahlstrom@podab.se 

• Jimmy Nilsson, VD, tel 031-752 01 31 
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