Wet cleaning

Excellence
da Electrolux Professional

wet cleaning da electrolux professional 2

Electrolux
Professional
Cleaning
Sector 5
wet
cleaning
da electrolux
professional

A primeira

escolha
mais
natural
Wet cleaning é incrivelmente eficaz para a lavagem profissional de todos os tipos
de tecidos e produtos têxteis. Com as soluções ecologicamente corretas da
Electrolux Professional, há menos dependência de produtosquímicos pesados,
ao mesmo tempo em que se oferecem melhores resultados de lavagem.

Valor
da Electrolux

Valor da
Electrolux aos clients

em comparação à lavagem a seco

em comparação à lavagem a seco

• Fácil de instalar - sem regulamentos

• Melhor para o meio ambiente

• Solução bem estabelecida globalmente
• Tecnologia superior para limpeza e
lavagem

• Melhor para as roupas

• Mais saudável para os operadores

• As cores parecem mais vivas

• Forte valor da marca

• Os brancos são mais brilhantes

• Perfume mais fresco
• Os tecidos são mais macios ao toque

Saiba como e por que a solução de wet cleaning da Electrolux Professional
adequa-se à situação do seu negócio.
Saiba como as variedades mais recentes de inovações da Electrolux
Professional permitem a expansão produtiva de seus serviços de lavagem.
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Porque wet cleaning

é ideal
para você
Atualmente, os clientes pedem cada vez mais uma solução
ecologicamente correta. Ao mesmo tempo, uma variedade mais
ampla de tecidos é adequada para wet cleaning, o que é uma
oportunidade única para a introdução de um método de lavagem
mais seguro e de uma alternativa mais ”verde”.
1) Um complemento ideal à
lavagem a seco:

2) Um complemento ideal à
lavagem padrão:

A wet cleaning pode complementar sua
operação existente de lavagem a seco ou
trabalhar paralelamente com os seus
equipamentos já instalados. Isso garante:

A wet cleaning oferece uma solução interna
para hotéis, restaurantes, hospitais e
instituições de assistência médica, eliminando
a necessidade de subcontratação de terceiros.
Isso garante:

• Um método superior para remoção de
manchas de suor e proteínas.
• Melhores resultados nas roupas 		
revestidas com PVC e tecidos mais 		
finos com lantejoulas.
• Danos mínimos aos botões e zíperes de
plástico.
• A oportunidade de lavar mais roupas
no local e também lidar com impermeabilização.
• Possibilidade de fazer wet cleaning em
couro e camurça com detergentes 		
específicos.

• Controle total sobre todo o processo de 		
lavagem.
• Excelentes resultados de lavagem.
• Solução perfeita para roupas de trabalho/ 		
uniformes.
• Lavagem eficiente de produtos têxteis como 		
cobertores de lã, colchas de cama grossas e 		
travesseiros.
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O segredo do trabalho tão eficaz da wet cleaning.
Tudo começa com água.
A água é o primeiro principal componente
para compreender o que dá à wet
cleaning a capacidade de dar uma melhor
aparência e perfume mais fresco aos
tecidos.
A segunda coisa muito importante é a
utilização de detergentes específicos.
Quando adaptados às fibras naturais, eles
as protegerão contra deformação.
Depois, é só adicionar a quantidade certa
de detergente biodegradável, junto com
uma ação mecânica leve durante o

período de tempo perfeito.
Consequentemente, a água consegue
remover as manchas naturalmente e
transportar a sujeira ao encanamento de
resíduos.
O que resta é um perfume fresco de
limpeza, um toque macio do tecido,
brancos brilhantes e cores vivas. Tendo
isto em mente, é fácil ver por que a
demanda de wet cleaning para o
tratamento eficaz de manchas nos
tecidos está crescendo.

As principais vantagens para complementar a lavagem a seco
Bom

Muito fraco

Manchas
não oleosas

Suor

Frescor

Descubra uma solução altamente eficiente de lavagem
de roupas com o sistema de wet cleaning
Não há necessidade adicional de contar com terceirização para
edredons e cortinas grandes. É possível adaptar sua máquina
com uma variedade completa de programas de lavagem de roupa.
É possível realizar mais negócios com serviços aprimorados aos
segmentos específicos de mercado como:
- Clubes esportivos
- Delicatessen
- Restaurantes
- Lavagem de pisos
- Mercadinhos

$
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Uma abordagem
excepcionalmente bem equilibrada

Tudo está

nos
detalhes

Hoje, conforme a lista de fabricantes que oferecem soluções profissionais
de wet cleaning continua a crescer, as diferenças oferecidas pela Electrolux
Professional tornam-se mais óbvias com cada carga de roupas lavadas.
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Com a Electrolux há controle. Sabemos que o nosso cliente precisa de
excelentes resultados de lavagem para seus próprios clientes.
Para isso, desenvolvemos equipamentos com recursos de ponta que
não deixam nada a desejar.

Sistemas excelentes de controle
Clarus® e Compass Pro®
• Totalmente programável às necessidades
de wet cleaning (temperatura, tempo,
velocidade, etc.)
• O WPM (Wash Program Manager) permite
a criação de novos programas de lavagem
diretamente em seu PC.

Frequency Motor Control (FMC)
O controle da aceleração etapa por etapa,
da velocidade dos tambores e do nível de
força G do processo de lavagem oferece:
• Menos stress mecânicos sobre as fibras.
• Tempo otimizado de secagem para roupas
delicadas.
• Melhores resultados de lavagem.

Variedade dedicada de dosadores
externos
A flexibilidade de nossas máquinas permite
que até 13 dosadores de detergente
diferentes sejam conectados. Para todos os
processos de lavagem, seu negócio
oferece wet cleaning, couro e impermeabilização ou sua lavagem de roupas padrão - a
quantidade correta do detergente

selecionado é dispensada.
• Simplifica a tarefa do operador.
• Garante confiabilidade e excelentes
resultados.

Controle de Umidade Residual
Excepcional (RMC)
As máquinas Electrolux protegem a roupas de
excesso de secagem com precisão notável ao
medir o conteúdo de umidade das roupas.
• Levantadores especialmente isolados em
contato com a roupa
• A umidade residual exata é medida
mais de 400 vezes por segundo

Função integrada de resfriamento
A Electrolux integrou uma função ajustável
de resfriamento com o programa para evitar
enrugar os tecidos. Isso também melhora o
acabamento uniforme das roupas e o
manuseio delicado da seda, lã e outros tecidos
mais finos.

Equipamento de acabamento
• Uma variedade completa de equipamentos
de acabamento selecionados para enfatizar
a qualidade.
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Qual seu tamanho?

Não importa se seu negócio é de
grande, pequeno ou médio porte; é
possível encontrar a melhor solução
absoluta para sua operação a partir
da Excelência Wet Cleaning
Excellence.
A Electrolux ajuda na determinação
da solução certa para se adequar
à sua lavagem de roupas.
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Produtos

Soluções

Access

Advanced

Superior
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Wet cleaning máquinas de
lavar

• Alta rotação, máquina de lavar
de super rotação
• Compass Control®
• Ação mecânica da Electrolux
para wet cleaning
• Biblioteca do programa de wet
cleaning
• 10 programas

• Máquina de lavar de alta rotação
• Clarus Control®
• Ação mecânica da Electrolux
para wet cleaning
• Biblioteca do programa de wet
cleaning
• 192 programas gratuitos
• *Opção de atualização para
Lagoon®

• Máquina de lavar Lagoon
• Clarus Control®
• Programas smart card da
Woolmark (carga inteira e parcial)
• Criação de 192 programas
gratuitos
• Ação mecânica da Lagoon para
se alinhar à Woolmark
• Tag da Woolmark e Lagoon® na
máquina

Wet cleaning secadoras

• Selecta Control®, Compass
Pro®
• Controle de Umidade Residual
• Tambor reversível
• Tambor de aço inoxidável

• Selecta Control®, Compass Pro®
• Controle de Umidade Residual
• Tambor reversível
• Tambor de aço inoxidável
• *Opção de atualização para
Lagoon®

• Selecta Control®, Compass
Pro®
• Controle de Umidade Residual
• Tambor reversível
• Painel e tambor de aço
inoxidável
• Tag da Woolmark e Lagoon® na
secadora

Detergente Lagoon/
Woolmark

–

• Recomendado, produtos
químicos testados
•(*)

• Variedade de 2 ou 4 produtos
especialmente desenvolvidos
para os programas da
Woolmark - isto ajuda a garantir
o resultado final

Pump Kit

• Opção

• Opção

• Kit de 6 bombas, 900 ml/mns,
conectadas ao Sistema Clarus

Acabamento

• Opção

• Opção

• Tábua de passar dedicada
e especificamente desenvolvida
• Unidade de acabamento
multiforme, dedicada
e especialmente projetada
• Passadora de calças dedicada
e especialmente projetada
• Caldeira

Treinamento

• Treinamento de acesso

• Treinamento de acesso
• Treinamento avançado acabamento

• Treinamento de acesso
• Treinamento avançado acabamento

Valor da marca em
comunicação

• Electrolux

• Electrolux

• Electrolux, Woolmark

Kit de comunicação

–

•(*)

• kit de comunicação Lagoon®
dedicado e especificamente
desenvolvido
• Acesso ao banco de ferramentas de marketing Lagoon®
(pôsteres, propaganda)
de atividades promocionais
• Acesso às imagens da
Woolmark

(*O Sistema Avançado pode ser atualizado para Lagoon® se decidir alterar a estratégia comercial de seu
negócio. Então, é possível adotar todos os benefícios Lagoon e comunicar o logotipo aprovado Woolmark ao
comercializar o sistema Lagoon®).
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Se precisar de assistência com o layout dos equipamentos,
otimização de espaços ou organização da estação de
trabalho ou se precisar de orientações sobre como otimizar
os aspectos de sua operação comercial, a Electrolux
Professional tem as respostas.
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Professional
Cleaning
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wet
cleaning
da electrolux
professional

Personalizado
Mesmo antes de lavar e secar sua primeira carga de roupas com wet
cleaning, o cliente verá que a Electrolux Professional possui um
sistema completo de suporte implantado para ajudar a garantir seu
sucesso como um lavador profissional.

Aumento da produtividade,
aumento da lucratividade
Com mais de 100 anos de experiência
no negócio de lavagem de roupas
profissional e cerca de 20 anos de
experiência com tratamento de roupas
delicadas, o cliente pode contar com a
Electrolux para oferecer suporte com uma
solução excelente para seu negócio.
Nossa visão e estratégia visam sempre a
alcançar resultados com enfoque nas
necessidades do cliente. Ao identificar a
solução mais adequada às suas
necessidades, o cliente aumentará sua
produtividade e lucratividade. Ao mesmo
tempo, ele contribuirá a um futuro
sustentável.

Para identificar o tamanho certo
da máquina, todos os parâmetros
precisam ser integrados
• Volume dos maiores itens tratados na
máquina (por exemplo, edredom)
• Proporção comercial entre Wet Cleaning
e o processo de lavagem
• Possível intenção de expansão
• Posição dos equipamentos no espaço
alocado
• Acessibilidade no ambiente
A Electrolux Professional sempre
oferecerá suporte à otimização da escolha
do cliente.

A equipe Electrolux auxiliará o
cliente em todos os aspectos
técnicos
• Layout de Instalação
• Encanamentos, orientações sobre
eletricidade, etc. antes da instalação
• Instalação e Inicialização
• Orientação de melhores práticas
• Pós venda e serviços

O acabamento e os acessórios
exclusivos facilitarão a expansão
dos serviços oferecidos aos
clientes
Além da grande variedade de máquinas
de wet cleaning, a Electrolux pode
complementar sua operação com
unidades de acabamento, passadoras de
calças, tábuas de remoção de manchas,
tábuas de passar a vácuo/ ar frio, entre
outras, especialmente projetadas.
Conheça toda a variedade visitando
www.electrolux.com/laundrysystems
para detalhes completos.
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The Company reserves the right to change specifications without notice.

Share more of our thinking at www.electrolux.com/laundrysystems

