
Den gemensamma tvättstugan
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PODAB har alla produkter som krävs för att skapa bekymmersfria 
tvättstugor. I vårt sortiment fi nns allt från tvättmaskiner, torktumlare, 
torkskåp och torkrumsutrustning till manglar och tillbehör.

Nöjda hyresgäster
För att tvättstugan ska bli bekymmersfri är det många som ska vara 
nöjda. Maskinerna ska vara enkla och snabba att använda, och de ska 
passa brukarnas behov. Därför börjar vi alltid med en behovsanalys. 

Finns det många barnfamiljer i huset, eller är det mest ensamhushåll? 
Finns det många studenter, som skulle uppskatta en obokningsbar 
tvättmaskin som komplement? Behövs en grovtvättstuga för mattor och 
större textilier? När rätt utrustning är på plats håller vi en demonstration 
för användarna.

Sänkta kostnader 
En stor del av fastighetens driftsekonomi avgörs i tvättstugan. Det 
är därför våra produkter är konstruerade för att vara så energi- och 
vattensnåla som möjligt. En minskad energi- och vattenförbrukning 
gynnar också miljön.

Kvalitet för lång hållbarhet
Din tvättstuga ska hålla och fungera i många år. Därför är hög kvalitet 
en självklarhet för oss. Våra tvättmaskiner är tillverkade för minst 15 års 
nyttjande. Våra maskiner i ProLine TMX-serien är tillverkade och testade 
för en livslängd på hela 20 år. De är alla utrustade med snabbtvätt-
program som gör lätt smutsad tvätt ren på under 30 minuter. Men det 
handlar om mer än produkterna. Vi levererar kvalitet i allt vi gör: installa-
tioner, leveranser och service.

Service
När utrustningen installerats, fi nns vi givetvis till hands för stöd och ser-
vice. Vill du ha hjälp av oss får du en personlig kontakt som engagerar 
sig direkt, så att det blir enkelt och bekymmersfritt för dig. Styrkan med 
PODAB Service är den lokala förankringen, som gör att hjälpen alltid är 
nära. Vi samarbetar med återförsäljare i hela landet och har specialutbil-
dade partners som kan produkterna in i minsta detalj.

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt 
sätt? Inga problem. Vi besiktigar din tvättstuga, räknar ut driftskostnader 
och besparingar, och rekommenderar rätt lösning för dig.
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