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Torkskåp från PODAB sparar 50 procent i
energiförbrukning
PODABs torkskåp för flerfamiljshus, ProLine TS 63 VP, som sparar 50 procent i energiförbrukning.
Hemligheten är värmepumpstekniken som utnyttjar tillförd energi optimalt och torkar tvätten vid lägre
temperatur. Värmepumpen i kombination med luftflödet ger extremt låg energiförbrukning, med
perfekt torkresultat.
De produkter vi producerar som är klimatsmarta kallar vi ECO-innovation. Det innebär att produkten är
framtagen med miljön i fokus, säger Jimmy Nilsson, VD på PODAB.
Det blir allt viktigare att tänka klimatsmart. Det stora energipaketet som lades fram av EUkommissionen innebär att miljöfrågan måste tas på allvar. Som pådrivare av den tekniska utvecklingen
inom tvättstugeutrustning visar PODAB att det går att utveckla energisnåla och prisvärda produkter.
ProLine TS 63 VP drar bara 1,5 kWh för att torka 6 kg bomullstvätt.
– Det nya torkskåpet är ett exempel på innovativa lösningar när de är som bäst. Vi är stolta över att ha
utvecklat en produkt som gynnar både miljön och plånboken, säger Jimmy Nilsson, VD på PODAB.
Tekniken innanför huven
ProLine TS 63 VP är marknadens energisnålaste torkskåp, tack vare värmepumpstekniken och en unik
kompressor. Det är utrustat med Humidity Tracking System (HTS) som känner av fuktnivån och avbryter
torkprocessen exakt när tvätten är torr. Torkskåpet övertorkar inte plaggen och drar inte onödigt med
energi. Torkskåpet är rejält och passar vid hårt nyttjande av tvättstugan. Med en kapacitet på 8 kg och
16 meter hänglängd kan stora mängder tvätt torkas på ett energisnålt sätt.
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PODAB är ett familjeföretag som levererat tvättstugeutrustning till svenska tvättstugor sedan 1945. Företaget är en av de
ledande leverantörerna av tvättstugeutrustning i Sverige med 22 anställda och en omsättning på 65 MKR. Huvudkontor och
lager ligger i Göteborg. PODAB är specialiserade på professionell tvättstugeutrustning och levererar produkter till
flerbostadshus, hotell och restauranger, brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några platser.

