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Jimmy Nilsson,
VD

Specialister 
på professionell tvättstugeutrustning
”PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. 
Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens och engagerade service ska 
leda till ett bekymmersfritt ägande. För att erbjuda det som krävs arbetar vi ständigt 
med att utveckla och handplocka energieffektiva och högkvalitativa produkter. Vår 
specialistkompetens och kompletta sortiment ger oss möjligheten att ge varje specifik 
kund den bästa lösningen. 

I katalogen presenterar vi vårt breda sortiment och årets nyheter. Tvättmaskinerna i 
ProLine HX-serien har blivit ännu bättre och vi har utökat vårt sortiment av normal-
centrifugerande tvättmaskiner med ProLine NX-serien. Läs mer om vårt nya, energi-
snåla torkskåp med värmepump, ProLine TS 63 VP och det uppdaterade torkskåpet för 
skyddskläder, ProLine FC 20. Andra stora nyheter är de rejäla torktumlarna ur ProLine T- 
och ProLine D-serien.”
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PODABs tvättstugeutrustning har högsta kvalitet och bästa prestanda, till rätt pris. 
Dessutom är vi de enda på marknaden som erbjuder tre produktlinjer, BaseLine, 
StreamLine och ProLine. Har du specifika krav på utrustningen kan vi specialanpassa 
våra tvättmaskiner efter dina behov. 

Produkter
för professionella miljöer
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PODAB har marknadens bredaste sortiment och arbetar 
ständigt med att utveckla och handplocka energieffek-
tiva och högkvalitativa produkter. Vi har valt ut ledande 
leverantörer med produkter som kompletterar vår egen 

produktutveckling. I och med det samarbetet är vi det 
enda företaget på den svenska marknaden som erbjuder 
tre produktlinjer; BaseLine, StreamLine och ProLine. 

Kompakt och prisvärd utrustning för tvätt-
stugan. Med sin praktiska storlek passar 
maskinerna även i mindre utrymmen.

StreamLine är en högklassig maskinserie 
av kompromisslös kvalitet, framtagen för 
att klara hög belastning.

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Marknadens bredaste sortiment

Komplett tvättstugeutrustning
I PODABs sortiment av professionell tvättstugeutrustning 
finns allt som behövs i tvättstugan. Bland annat tvättma-
skiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, mang-
lar och tillbehör. I BaseLine- och StreamLine-serierna är 
maskinerna standardutrustade med program för exempel-
vis städ- och vårdsektorn. I ProLine-serien anpassar vi 
maskiner för att möta varje kunds specifika behov. 

Tre produktlinjer
I BaseLine-serien är utrustningen kompakt och prisvärd. 
Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mind-
re utrymmen. StreamLine är en högklassig maskinserie 
av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög 
belastning. ProLine-serien har en otrolig bredd av robusta 
och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av 
tvättstugan.
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Tvättmaskiner
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BaseLine TM 5056 med pump- eller avloppsventil är en 
kompakt tvättmaskin med bästa prestanda i sin klass. 
Den har en trumvolym på 56 liter och en kapacitet på 
6 kg. Med sin praktiska storlek är maskinen utmärkt 
även i mindre utrymmen. TM 5056 är utrustad med en 

BaseLine TM 5056 P/V

Detaljerad information
•	 56 l trumvolym
•	 47% restfuktighet
•	 WED bidrar till en mycket låg vatten- och 

energiförbrukning
•	 Låg ljudnivå, 47 dB/60 dB
•	 Variabel centrifugering 0-1400 v/min
•	 WLS - anpassar vattenmängden till mängden 

tvätt och typ av tvättgods
•	 Fyra huvudprogram samt tilläggsprogram
•	 Hygienprogram anpassat för allergiker
•	 Luckan är 30 cm Ø och kan öppnas 180°
•	 Luckan kan höger- eller vänsterhängas
•	 Display som visar program, temperatur, åter-

stående tid och centrifugeringshastighet
•	 Klar för varm- och kallvattenanslutning
•	 Levereras med pump- eller avloppsventil 22% vattenbesparing, tack vare ett minimerat 

avstånd mellan den inre och yttre trumman.

Traditionell
trumma

WED-
trumma

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang

Water Efficiency Drum - WED
Ett minimalt avstånd mellan ytter- och innertrumma sänk-
er vattenförbrukningen betydligt. Vattenförbrukningen på 
endast 9,4 l/kg ger en total besparing på 14 liter vatten 
per tvättomgång, jämfört med tidigare modell.

Låg ljudnivå vid tvätt
Det är en nästintill vibrationsfri tvättmaskin som även vid 
hög centrifugering, 1400 v/min, har en ljudnivå på endast 
60 dB. Vid tvätt är ljudnivån extremt låg, endast 47 dB. 

Unikt tvättprogram sparar energi
Tvättmaskinen har ett unikt och snabbt 20°C expresspro-
gram som sparar upp till 87% i energiförbrukning, jämfört 
med ett 60°C program.

WLS-teknik sparar vatten
TM 5056 är utrustad med WLS-teknik (Water Level Sys-
tem) som anpassar vattenmängden efter vilken typ av tvätt 
och hur mycket tvätt som fylls i tvättmaskinen. Som tillval 
finns även expresstvätt till samtliga standardprogram. 

unik trumma, Water Efficiency Drum (WED) som bidrar 
till en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Utöver 
de vanliga programmen finns 18 tvättprogram utveck-
lade för professionell tvätt. TM 5056 har dessutom 
hygienprogram speciellt framtagna för allergiker.   

Kompakt och prisvärd utrustning för tvätt-
stugan. Med sin praktiska storlek passar 
maskinerna även i mindre utrymmen.
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StreamLine TM 7056 och TM 7066 är tvättmaskiner av 
kompromisslös kvalitet som är framtagna för att klara 
hög belastning under lång tid. De har en trumvolym 
på 56 och 66 liter och en kapacitet på 6 och 7 kg. 
Tvättmaskinerna vattnar ur kläderna effektivt och har 
marknadens lägsta restfuktighet på 43%. De är utrust-

StreamLine TM 7056 & 7066

Detaljerad information
•	 56-66 l trumvolym
•	 Endast 43% restfuktighet
•	 WED bidrar till en mycket låg vatten- och 

energiförbrukning
•	 Låg ljudnivå, 46 dB/63 dB
•	 Variabel centrifugering 0-1500 v/min
•	 WLS - anpassar vattenmängden till mängden 

tvätt och typ av tvättgods
•	 40 specialprogram för professionell tvätt
•	 Hygien/desinficeringsprogram, 40-95°C 
•	 Smart rengöringsprogram
•	 Viktsensor ger doseringsråd och anpassar 

tvättprogrammen efter tvättgodset
•	 Höger- eller vänsterhängd lucka, 30 cm Ø
•	 Display som visar program, temperatur, åter-

stående tid och centrifugeringshastighet
•	 Klar för varm- och kallvattenanslutning

Maskinerna i 
BaseLine- och 
Streamline-serien 
kan pelarmonteras. 
Praktiskt vid ont om 
utrymme.

Bra centrifugering sparar energi
Tvättmaskiner med marknadens bästa centrifugering gör 
att det finns så lite som 43% fukt kvar i plaggen efter tvätt. 
Fördelen med låg restfuktighet är att det tar kortare tid för 
textilierna att torka efter att man tvättat dem. 

Water Efficiency Drum - WED
Water Efficiency Drum (WED) är en energieffektiv trumma. 
WED sänker vattenförbrukningen betydligt eftersom 
avståndet mellan ytter- och innertrumma är minimalt.  

Lägsta ljudnivå vid tvätt
Vid tvätt är ljudnivån extremt låg, endast 46 dB. Även vid 
hög centrifugering på 1500 v/min är ljudnivån låg, bara 
63 dB. 

Smart viktsensorsystem
Väger tvättgodset och ger doseringsråd samt anpassar 
tvättprogrammet efter vikten. Det är en klimatsmart lösning 
som minimerar slitage på textilier och tvättmaskin.

ade med Water Efficiency Drum (WED) som bidrar till en 
mycket låg vattenförbrukning och minskar energikost-
naderna betydligt. Utöver de vanliga programmen finns 
40 tvättprogram utvecklade för professionell tvätt. 
TM 7056 och TM 7066 kommer dessutom med hygien-
program speciellt framtagna för allergiker. 

StreamLine är en högklassig maskinserie 
av kompromisslös kvalitet, framtagen för 
att klara hög belastning.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang
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ProLine HX 65 - HX 280

Detaljerad information
•	 65-280 l trumvolym
•	  45-54% restfuktighet
•	  WED med kaskadmönster bidrar till en 

mycket låg energi- och vattenförbrukning
•	 Centrifugering upp till 1165 v/min
•	 WSS - väger tvättgodset och justerar vatten-

nivån för minimal förbrukning (gäller HX 65-80)
•	 WLS - anpassar vattenmängden till mängden 

tvätt och typ av tvättgods
•	  12 stycken standardprogram
•	  Specialprogram som tillval
•	  Stor lucka, 33-46 cm Ø, som öppnas 180º
•	  75 mm avloppsventil monterad direkt mot 

trumman för vattenbesparing 
•	  Display med 18 valbara språk
•	 Klar för varm- och kallvattenanslutning
•	  Klar för boknings- & doseringssystem 

 

Kaskadmönstret, CASCADE, ger låg restfuktig-
het och minimalt slitage på textilierna.

Kaskadmönstret - CASCADE
Trummans unika kaskadmönster vattnar ur textilierna 
effektivt och minimerar slitage på plaggen. Det gör att 
torktiden minskar och elförbrukningen sänks avsevärt. 
Dina favoritplagg slits inte ut i första taget utan håller sig 
fräscha betydligt längre. 

Water Efficiency Drum - WED
Ett minimalt avstånd mellan ytter- och innertrumma sänker 
vattenförbrukningen betydligt. Med HX 65 sparas 22% 
vatten och 15% energi vid varje tvätt, jämfört med en 
tvättmaskin i samma klass.

Water Saving System - WSS 
HX 65 och HX 80 har uppgraderats och blivit ännu bättre. 
Nu har båda maskinerna Water Saving System (WSS). Det 
innebär att vattennivån justeras efter hur många kilo tvätt 
som fylls i maskinen. Tvättmaskinen väger tvättgodset och 
vid mindre last sänks vattennivån och vatten sparas. 

Komponenter i världsklass
Den kraftiga konstruktionen med clinchmontering gör att 
tvättmaskinen tål hög belastning. Den rejäla frekvensen-
heten från Mitsubishi är mycket driftsäker. Avloppsventilen 
från Depend-O-Drain är tillverkad för industrin och är 
oerhört stryktålig. 

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Lantbruk & häst
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang

H
X 

65

Ny generation

ProLine HX-serien består av sju högcentrifugerande 
tvättmaskiner i storlekar från 65 till 280 liter och en 
kapacitet från 7 till 32 kg. De är mycket användarvän-
liga tvättmaskiner med stor lucka och tydlig display. 
Nya tvättprogram och den unika trumman Water 
Efficiency Drum (WED) bidrar till en mycket låg vatten- 

och energiförbrukning. Trumman har också ett speciellt 
kaskadmönster, CASCADE, som vattnar ur kläderna 
effektivt och tvättar oerhört skonsamt. ProLine HX 65 
och HX 80 levereras med Water Saving System (WSS) 
som kan ge en vattenbesparing på upp till 50% per 
tvättomgång.

WSS
Water Saving 

System



10 PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

ProLine NX-serien består av sex normalcentrifugerande 
tvättmaskiner i storlekar från 77 till 280 liter och en 
kapacitet från 9 till 32 kg. De är robusta och driftsäkra 
tvättmaskiner som passar perfekt för grovtvätt, t ex 

Detaljerad information
•	 77-280 l trumvolym
•	 WED med kaskadmönster bidrar till en 

mycket låg energi- och vattenförbrukning
•	 WLS - anpassar vattenmängden till mängden 

tvätt och typ av tvättgods
•	 Centrifugering upp till 820 v/min
•	  Specialprogram som tillval
•	  Stor lucka, 33-46 cm Ø, som öppnas 180º
•	 Driftsäker frekvensenhet från Mitsubishi
•	 Stryktålig avloppsventil från Depend-O-Drain
•	  Kraftig lagerkonstruktion med SKF-lager
•	 Klar för varm- och kallvattenanslutning
•	  Klar för boknings- och doseringssystem
•	 Mycket lättservad 

Kaskadmönstret, CASCADE, minimerar slitage 
på textilierna.

Water Efficiency Drum - WED
Ett minimalt avstånd mellan ytter- och innertrumma sänker 
vattenförbrukningen betydligt. 

Kaskadmönstret - CASCADE
Trummans unika kaskadmönster avvattnar effektivt. Trum-
mans hål är tillräckligt stora för att föra ut damm, grus och 
hår vilket minimerar risken för igensatta avlopp. 

Robusta tungviktare
De är rejäla tvättmaskiner som är konstruerade utan stöt-
dämpare, för att tåla hög belastning. Passar utmärkt för 
industriellt bruk.

Användarvänliga tvättmaskiner
Det är extremt lätt att lasta i och ur tvätten eftersom tvätt-
maskinerna  har en mycket stor lucka på mellan 33-46 cm 
i diameter. Dessutom har de inte någon gummibälg.

mopptvätt, tvätt av mattor, madrasser och hästtäcken. 
Det är enkelt att ansluta maskinen till boknings- och 
doseringssystem. Finns det specifika krav på utrust-
ningen anpassar vi tvättmaskinerna efter dina behov.

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

ProLine NX 80 - NX 280
NYHET!

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Skyddskläder
•	 Lantbruk & häst
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang

N
X 

80



Tvättm
askiner

11PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

ProLine FS 33 - FS 1200
ProLine FS 33 till 1200 är högcentrifugerande tvätt-
maskiner med 15 stycken standardprogram och plats 
för 100 program. De är robusta tungviktare för indust-
riell verksamhet med en trumvolym från 335 till 1180 
liter. De har en fritt programmerbar kontroll vilket gör 

Detaljerad information
•	 335-1180 l trumvolym
•	 WLS - anpassar vattenmängden till mängden 

tvätt och typ av tvättgods
•	 Högcentrifugerande upp till 830 v/min (350G)
•	 Lucköppning 54-65 cm Ø
•	 X-control plus med 100 programplatser 
•	 Kraftig konstruktion med rostfritt kabinett 
•	 Frisvängande front
•	 Obalanskontroll med repetition
•	 Tiltning som tillval från ProLine FS 40 och 

uppåt
•	 Klar för doseringssystem

att maskinerna kan anpassas efter det behov som 
finns. Kan utrustas med automatiskt doseringssystem. 
Från storlek 40 kg och uppåt kan tiltfunktion beställas 
vilket underlättar vid i- och urlastning. 

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Exempel på användningsområden
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Skyddskläder
•	 Lantbruk & häst
•	 Hotell & restaurang

Robusta tungviktare
De är rejäla tvättmaskiner med ett rostfritt kabinett. 
Maskinerna är konstruerade för att tåla hög belastning och 
passar utmärkt för industriellt bruk.

Specialanpassad tvättutrustning
Med program för exempelvis impregnering av skydds-
kläder samt skinn- och mockatvätt. Vi specialanpassar 
utrustningen efter dina specifika behov. Det finns totalt 100 
programplatser. 

WLS-teknik sparar vatten
Tvättmaskinerna är utrustade med WLS-teknik (Water 
Level System) som anpassar vattenmängden efter vilken 
typ av tvätt och hur mycket tvätt som fylls i tvättmaskinen.

Användarvänliga tvättmaskiner
En mycket stor lucka gör det extremt lätt att lasta i och ur 
tvätten. Dessutom finns tiltning som tillval på de större
maskinerna, för att förenkla i- och urlastning. Patenterat 
tvättmedelsfack med fem stycken lösa skopor för smidig 
dosering. 

NYHET!
FS
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Torktumlare



Torktum
lare

13PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

T 5120 K är en kompakt kondenstumlare med en 
kapacitet på 6 kg och en trumvolym på 120 liter. Det 
är en användarvänlig och energisnål torktumlare med 
både manuella och automatiska torkprogram. Den har 

BaseLine T 5120 K

Detaljerad information
•	 120 l trumvolym
•	 Kompakt kondenstumlare
•	 Ljudnivå 53 dB (A)
•	 Mycket bra ljud- och värmeisolering 
•	 Automatisk fuktavkänning
•	 Energisnål (energiklass B, enligt EN 61121)
•	 Automatiska och manuella program
•	 Tilläggsfunktioner för ömtåliga material
•	 Aerodynamiskt utformade valkar
•	 Luckan kan höger- eller vänsterhängas och 

öppnas 180°
•	 Belysning i trumman
•	 Användarvänlig panel med knappar
•	 Display visar återstående tid och programval
•	 Display med 17 valbara språk, instruktionerna 

återgår alltid till svenska

Kompakt kondenstumlare
Med sin praktiska storlek är torktumlaren utmärkt även 
i mindre utrymmen. T 5120 K är dessutom ett utmärkt 
alternativ när man inte kan evakuera ut luften. 

Automatisk fuktavkänning
T 5120 K har automatisk fuktavkänning som avbryter 
torkprocessen när tvätten är torr.

Effektiv torkprocess
Torktumlaren är utrustad med aerodynamiskt utformade 
valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördel-
ning av tvätten.

Tilläggsfunktioner för känsliga material
Har automatiska och manuella program samt tilläggsfunk-
tioner för ömtåliga material. Det gör det möjligt att torka 
känsliga textilier som kräver skonsam torkning.

aerodynamiskt utformade valkar i trumman som ger 
en bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre 
omfördelning av tvätten när tumlaren är full. 

Kompakt och prisvärd utrustning för tvätt-
stugan. Med sin praktiska storlek passar 
maskinerna även i mindre utrymmen.

Maskinerna i 
BaseLine- och 
Streamline-serien 
kan pelarmonteras. 
Praktiskt vid ont om 
utrymme.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang
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StreamLine T 7156 E/K
T 7156 E och T 7156 K är energieffektiva torktumlare 
som har en trumvolym på 155 liter och en kapacitet på 
7,5 kg. Välj mellan kondens- eller evakueringsutförande. 
Båda har en gedigen konstruktion och är mycket väl-
isolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift. Tork-

Detaljerad information
•	 155 l trumvolym
•	 Evakuerings- eller kondensutförande
•	 Ljudnivå T 7156 E, 54 dB (A)
•	 Ljudnivå T 7156 K, 61 dB (A)
•	 Mycket bra ljud- och värmeisolering
•	 Automatisk fuktavkänning
•	 5 standardprogram och 8 specialprogram 
•	 Tilläggsfunktioner för ömtåliga material
•	 Aerodynamiskt utformade valkar
•	 Luckan kan höger- eller vänsterhängas och 

öppnas 180°
•	 Belysning i trumman
•	 Användarvänlig panel med knappar
•	 Display visar återstående tid och programval
•	 17 valbara språk i displayen, instruktionerna 

går alltid tillbaka till svenska 

Tilläggsfunktioner för ömtåliga material
Torktumlarna kommer med 5 standardprogram och 8 spe-
cialprogram. Det är möjligt att torka känsliga textilier som 
kräver skonsam torkning.

Automatisk fuktavkänning
Torktumlarna har automatisk fuktavkänning som avbryter 
torkprocessen när tvätten är torr.

Effektiv torkprocess
Torktumlaren är utrustad med aerodynamiskt utformade 
valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördel-
ning av tvätten.

Fördelar med evakuerings- och kondenstumlare
T 7156 E är en evakuerande torktumlare som är snabbare 
och kräver mindre underhåll än de andra modellerna. 
T 7156 K är en kondenstumlare och ett utmärkt alternativ 
när man inte kan evakuera ut luften.

tumlarna är utrustade med aerodynamiskt utformade 
valkar i trumman. Det ger en mycket bättre luftgen-
omströmning vid lite tvätt och bättre omfördelning av 
tvätten då tumlaren är full. 

StreamLine är en högklassig maskinserie 
av kompromisslös kvalitet, framtagen för 
att klara hög belastning.

De aerodynamiska valkarna för tvättgodset mot 
fuktavkänningssensorn på ett effektivt sätt.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang
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StreamLine T 7156 VP
T 7156 VP är en torktumlare med värmepump som har 
en trumvolym på 155 liter och en kapacitet på 7,5 kg. 
Det är en av de mest energisnåla torktumlarna som 
finns. En unik torktumlare som är 40% energieffektiv-

Detaljerad information
•	 155 l trumvolym
•	 Kompakt värmepumpstumlare
•	 Ljudnivå 67 dB (A)
•	 5 standardprogram och 8 specialprogram
•	 Tilläggsfunktioner för ömtåliga material
•	 Aerodynamiskt utformade valkar
•	 Luckan kan höger- eller vänsterhängas och 

öppnas 180°
•	 Belysning i trumman
•	 Användarvänlig panel med knappar
•	 Display visar återstående tid, programval mm
•	 17 valbara språk i displayen, instruktionerna 

går alltid tillbaka till svenska
•	 Rengör sig själv
•	 Till- och frånluftsanslutning via ventilation 

behövs inte

Specialprogram – ingenting är omöjligt
Oavsett vilka textilier som ska torkas finns en lösning. 
Blusar, angora och ömtåliga syntetmaterial, allt kan torkas 
i T 7156 VP. För extra känsliga material finns ett upp-
fräschningsprogram; textilierna fräschas upp utan att man 
behöver tvätta dem.

Energisnål torktumlare
T 7156 VP är en unik torktumlare med värmepump. Den 
är 40% energieffektivare än en torktumlare av evakuer-
ande modell, vid full last.

Självrengörande – enklare blir det inte
Det kan inte bli enklare än med en värmepumpstorktum-
lare från PODAB. Torktumlaren rengör sig själv genom att 
spola rent kylaren med återcirkulerat kondensvatten. Detta 
sker två gånger under varje torkprogram.

Effektiv torkprocess
Torktumlaren har aerodynamiskt utformade valkar i trumm-
an som ger en bättre luftgenomströmning vid lite tvätt och 
bättre omfördelning av tvätten när tumlaren är full. 

are än en torktumlare av evakuerande modell, vid full 
last. Utrustad med aerodynamiskt utformade valkar 
som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning 
av tvätten.

StreamLine är en högklassig maskinserie 
av kompromisslös kvalitet, framtagen för 
att klara hög belastning.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang
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ECO innovation
StreamLine T 7156 VP är framtagen med 
miljön i fokus. Torktumlaren är utrustad 

med värmepump, vilket ger en mycket låg 
energiförbrukning. Den är 40% energi-

effektivare än en torktumlare av evakuer-
ande modell, vid full last.
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ProLine T 201 E
T 201 E är en stor torktumlare med en trumvolym på 
201 liter och en kapacitet på 10 kg. Torktumlaren är 
speciellt framtagen för den gemensamma tvättstugan 
där det ofta ställs krav på robusta torktumlare med 

Detaljerad information
•	 201 l trumvolym
•	 Stor kapacitet och robust konstruktion 
•	 Fyra automatiska program och ett tidsstyrt 

program 
•	 Användarvänlig knappsats
•	 Knappsats med punktskrift
•	 Viktiga delar nås från framsidan och ovanifrån
•	 Luckan kan höger- eller vänsterhängas och 

öppnas 180°
•	 Belysning i trumma 
•	 Förberedd för bokningssystem 
•	 Språkval (svenska, norska, danska, engelska, 

franska, tyska och spanska)

Kompakt maskin med mycket hög kapacitet
En av de stora fördelarna med T 201 E är att den rym-
mer väldigt mycket tvätt, hela 10 kg. Det är en behändig 
torktumlare som passar utmärkt i den gemensamma 
tvättstugan. 

Användarvänlig konstruktion 
T 201 E har en användarvänlig knappsats med tydliga 
symboler och ett enkelt gränssnitt. Fronten är lutad vilket 
gör det ännu enklare att ta del av informationen på dis-
playen. Knappsatsen har även punktskrift.

Automatiska program
Torktumlaren har fyra automatiska torkprogram och ett 
tidsstyrt program. För varje torkprogram finns skontork-
ning som tillval. Skontorkning är att föredra vid torkning av 
känsliga material som exempelvis syntet.

Enkelt att utföra service
Det är enkelt att utföra service på T 201 E eftersom viktiga 
delar nås från framsidan och ovanifrån. 

effektiva torktider och lång livslängd. Den har fyra 
automatiska torkprogram och ett tidsstyrt program. 
För varje torkprogram kan skontorkning väljas. Det är 
enkelt att ansluta maskinen till bokningssystem.

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

T 201 E har en användarvänlig knappsats med 
tydliga symboler och ett enkelt gränssnitt.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Skyddskläder
•	 Lantbruk & häst
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang

T 
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ProLine T 220 MP & T 350 MP

Detaljerad information
•	 217 och 347 l trumvolym
•	 Tystgående 
•	 Torkar snabbt stora mängder tvätt
•	 Stor lucka, 57,6 cm i Ø
•	 Luckan kan höger- eller vänsterhängas och 

öppnas 180°
•	 Rostfri front och trumma
•	 Axial luftgenomströmmning
•	 Dubbla motorer
•	 Axelupphängd trumma med bärrullar i 

framkant

T 220 MP och T 350 MP är evakueringstumlare med 
hög kapacitet som snabbt torkar stora mängder tvätt. 
T 220 MP är framtagen för den gemensamma tvätt-
stugan där det ofta ställs krav på robusta torktumlare 
med effektiva torktider och lång livslängd. T 350 MP 

lämpar sig bäst för professionell tvätt på grund av sin 
stora kapacitet. Torktumlarna är enkla att underhålla 
och har fyra tidsinställda program med möjlighet att 
justera tiden.

Axial luftgenomströmning
Trumman är perforerad endast i fram- och 
bakkant vilket ger maximalt luftflöde och lägre 
energiförbrukning.

Torkar stora mängder tvätt
En av fördelarna med torktumlarna är dess storlek och 
effektivitet. De torkar stora mängder textilier mycket 
snabbt. 

Användarvänlig konstruktion 
Torktumlarna har en stor lucka som kan öppnas 180 
grader. Det underlättar vid i- och urlastning av textilier. 

Effektiva torktumlare minskar energiförbrukningen
Torktumlarna är effektiva och har en axial luftgenom-
strömning. Trumman är perforerad endast i fram- och 
bakkant vilket ger maximalt luftflöde och bidrar till lägre 
energiförbrukning. 

Kraftigt lagerkors
Gedigen konstruktion med bland annat kraftigt lagerkors 
och slitstarka komponenter.

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Skyddskläder
•	 Lantbruk & häst
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang

T 
22

0 
M

P



Torktum
lare

19PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

ProLine T 24, T 35 & D 55, D 77
Torktumlarna i ProLine T- och ProLine D-serierna är 
stora evakueringstumlare med en trumvolym på 530, 
680, 1021 och 1408 liter. De är anpassade för prof-
essionell användning och passar perfekt för exempelvis 

Detaljerad information 
 
T 24 och T 35

•	 530-680 l trumvolym
•	 El-, ång- eller gasuppvärmning
•	 Automatiska torkprogram
•	 Stor lucka 81 cm Ø
•	 Reverserade trumma
•	 Rostfri trumma av hög kvalitet
•	 Radial luftgenomströmning 

D 55 och D 77

•	 1021-1408 l trumvolym
•	 Ång- eller gasuppvärmning
•	 Stor lucka 68,3 cm Ø
•	 Reverserande trumma
•	 Galvaniserad trumma av hög kvalitet
•	 Rostfri lucka som kan öppnas 180º

hotell och tvätterier. Kommer med tre olika uppvärm-
ningsalternativ; el, ånga eller gas. Det är robusta 
torktumlare som är konstruerade för att hantera stora 
mängder textilier snabbt och kostnadseffektivt. 

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Exempel på användningsområden
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Skyddskläder
•	 Lantbruk & häst
•	 Hotell & restaurang

D
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Enkel och effektiv torkning
Torktumlarna i ProLine T-serien är utrustade med en rostfri 
trumma. Trumman är dessutom reverserande vilket gör 
att tvätten inte snor ihop sig. Torktumlarna är enkla att an-
vända med automatiska program. De torkar effektivt och 
har en låg energiförbrukning. Den stora lucköppningen på 
81 cm Ø underlättar vid i- och urlastning.  

Torkar stora mängder tvätt
En av fördelarna med torktumlarna i ProLine D-serien 
är storleken och effektiviteten. De torkar stora mängder 
textilier mycket snabbt. D 55 kommer med tre olika upp-
värmningsalternativ; el, gas eller ånga. D 77 kommer med 
antingen gas eller ånga. Trumman är reverserande för 
bästa textilbehandling. 

Robusta torktumlare för konstant användande  
Torktumlarna har en gedigen konstruktion med bland 
annat ett kraftigt lagerkors och slitstarka komponenter. 
Konstruktionen borgar för en kontinuerlig drift. De är 
också mycket lättservade med exempelvis stora luckor för 
luddfiltret.
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BaseLine TS 4 är ett utmärkt torkskåp för mindre 
utrymmen. Skåpet är 60 cm brett och avsett för 4 kg 
tvätt. Utrustat med ett utdragbart hängsystem som gör 
hanteringen av textilierna mycket enkel. Det är ett bra 
komplement till torktumlare eftersom det är perfekt för 

BaseLine TS 4

Detaljerad information
•	 Kapacitet 4 kg
•	 Hänglängd 16 m
•	 Kompakt och perfekt för mindre utrymmen
•	 Energiförbrukning 0,5 kWh/kg
•	 Utdragbar inredning
•	 Enkla reglage för värme och tid
•	 Tidur, inställbart i upp till 4 timmar
•	 Överhettningsskydd
•	 Dörren kan både vänster- och högerhängas
•	 Korgar för plantorkning som tillval
•	 Vanthållare som tillval 

Tillbehör
Luftmixdonen för bort varm och fuktig luft från 
torkrummet, torkskåpet eller torktumlaren och 
tillför luft till rummet. Genom luftbytet sker tork-
ningen snabbt och effektivt.

tvätt som ska torkas skonsamt. Skåpet har separata 
reglage, ett för tid och ett för värme.  Alla reglage och 
elkomponenter är samlade i ett utdragbart fläktpaket 
vilket gör det enkelt att utföra service.

Torkskåp för mindre utrymmen
Torkskåp, TS 4, passar utmärkt i mindre utrymmen. Skåp-
et är endast 60 cm brett och har en kapacitet på upp till 4 
kg tvätt.

Användarvänlig konstruktion 
Torkskåpet är utrustat med ett utdragbart hängsystem 
som förenklar tvätthanteringen. Dessutom finns korgar 
och vanthållare som tillval för att ytterligare förenkla för 
användaren. 

Skonsam torkprocess
Det är ett bra komplement till torktumlare eftersom det är 
perfekt för tvätt som ska torkas skonsamt.

Enkel att serva
Det är enkelt att utföra service eftersom alla reglage och 
elkomponenter är samlade i ett utdragbart fläktpaket.

Kompakt och prisvärd utrustning för tvätt-
stugan. Med sin praktiska storlek passar 
maskinerna även i mindre utrymmen.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang

TS
 4
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TS 63 E och TS 93 E är mycket effektiva och energisnå-
la torkskåp, med en kapacitet på 8 kg respektive 16 kg. 
Energiförbrukningen i ett TS 63 E är endast 0,5 kWh/kg 
och torktiden är kort, 42 min. I det större torkskåpet, 
TS 93 E, är energiförbrukningen bara 0,54 kWh/kg. 

ProLine TS 63 E & TS 93 E

Detaljerad information
•	 Kapacitet 8 och 16 kg
•	 16 och 32 meter hänglängd
•	 Bredd TS 63 E, 120 cm och TS 93 E, 180 cm
•	 HTS känner av fuktnivån och avbryter torkpro-

cessen exakt när tvätten är torr
•	 Dubbelplåt minimerar energiförlust
•	 Fyra automatiska torkprogram och ett tids-

styrt program
•	 Hängställningen kan roteras ut 180° på TS 63 E 

och 90° på TS 93 E
•	 Dörrarna kan öppnas 190°
•	 Dubbelt överhettningsskydd för ökad säkerhet
•	 Avtagbar topp för enkel installation och service
•	 Infälld belysning 
•	 Språkval (svenska, norska, danska, engelska, 

franska, tyska, spanska)
•	 TS 63 E levereras färdigmonterat eller som 

byggsats, TS 93 E levereras som byggsats
Standardutrustat ProLine TS 63 E med häng-
ställning. Torkskåpen går att inreda på olika sätt. 

TS 63 E arbetar med dubbla fläktar och luftkanaler som 
skapar perfekt balans mellan evakuerad och cirkulerad 
luft. Ett undertryck hindrar läckage av varmluft. Tork-
skåpen är utrustade med HTS som känner av fuktnivån 
och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr. 

Marknadens effektivaste torkskåp
TS 63 E är oerhört energisnålt, endast 0,5 kWh/kg med en 
kort torktid på 42 minuter.

Humidity Tracking System - HTS
Torkskåpen är utrustade med Humidity Tracking System 
(HTS) som känner av fuktnivån via en fuktsensor och 
avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.

Automatiska program 
De har fyra automatiska torkprogram och ett tidsstyrt pro-
gram. För varje torkprogram kan skontorkning väljas. Det 
är enkelt att ansluta torkskåpen till bokningssystem. 

Användarvänlig konstruktion 
Torkskåpen har en användarvänlig display med tydliga 
symboler och ett enkelt gränssnitt, vilket gör det ännu 
enklare att ta del av informationen. Knappsatsen har även 
punktskrift.

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Lantbruk & häst
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang

TS
 6

3 
E



Torkskåp

23PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

ProLine TS 63 VP är ett extremt energieffektivt tork-
skåp, med en kapacitet på 8 kg och en hänglängd på 
16 meter. Torkskåpet är utrustat med värmepumps-
teknik, vilket ger en energiförbrukningen på endast 
0,25 kWh/kg. I jämförelse med traditionella torkskåp 

ProLine TS 63 VP

Detaljerad information
•	 Kapacitet 8 kg
•	 16 meter hänglängd
•	 Bredd, 120 cm
•	 HTS känner av fuktnivån och avbryter tork-

processen exakt när tvätten är torr
•	 Dubbelplåt minimerar energiförlust
•	 Fyra automatiska torkprogram och ett tids-

styrt program
•	 Hängställningen kan roteras ut 180°
•	 Dörrarna kan öppnas 190°
•	 Dubbelt överhettningsskydd för ökad säkerhet
•	 Avtagbar topp för enkel installation och service
•	 Infälld belysning 
•	 Språkval (svenska, norska, danska, engelska, 

franska, tyska, spanska)
•	 TS 63 VP levereras färdigmonterat bortsett 

från toppen som levereras som byggsats

halveras energiförbrukningen. Prioriteras energi och 
miljö är ProLine TS 63 VP den bästa lösningen. Tork-
skåpet är dessutom utrustat med HTS som känner av 
fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när tvätten 
är torr. 

Marknadens energisnålaste torkskåp
ProLine TS 63 VP är det energisnålaste torkskåpet på 
marknaden. Med den unika värmepumpstekniken blir 
energiförbrukningen bara 0,25 kWh/kg.

Humidity Tracking System - HTS 
Torkskåpen är utrustade med Humidity Tracking System 
(HTS) som känner av fuktnivån via en fuktsensor och 
avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.

Automatiska program 
Torkskåpet har fyra automatiska torkprogram och ett 
tidsstyrt program. Det är enkelt att ansluta torkskåpet till 
bokningssystem. 

Användarvänlig konstruktion 
Torkskåpet har en användarvänlig display med tydliga 
symboler och ett enkelt gränssnitt, vilket gör det ännu 
enklare att ta del av informationen. Knappsatsen har även 
punktskrift.

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

NYHET!

Exempel på användningsområden
•	 Den gemensamma tvättstugan
•	 Städsektorn
•	 Vård & omsorg
•	 Lantbruk & häst
•	 Camping & gästhamnar
•	 Hotell & restaurang
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ECO innovation
ProLine TS 63 VP är framtagen med 

miljön i fokus. Torkskåpet är utrustat med 
värmepump, vilket ger en extremt låg 

energiförbrukning på 0,25 kWh/kg. Det 
är hälften så mycket som ett traditionellt 

torkskåp. Med andra ord det energi-
snålaste torkskåpet i klassen.
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ProLine FC 20
ProLine FC 20 är ett unikt torkskåp med en kapacitet 
på 20 kg, som torkar arbetskläder och skyddskläder 
både effektivt och skonsamt. Torkprogrammen minskar 
slitage på textilierna och är anpassade för torkning av 
skyddskläder. FC 20 är utrustat med specialgalgar, så 
att plaggen torkas både från utsidan och insidan. Det 

Detaljerad information
•	 Kapacitet 20 kg eller 6 st arbetsställ
•	 HTS känner av fuktnivån och avbryter torkpro-

cessen exakt när tvätten är torr
•	 Löstagbara galgar för enklare hantering
•	 Dörrarna kan öppnas 190°
•	 Infälld belysning
•	 Dubbelt överhettningsskydd
•	 Toppen är avtagbar för enklare installation 

och service
•	 Servicemeny med möjlighet att anpassa 

skåpets funktioner
•	 Felkoder för att förenkla service
•	 Språkval (svenska, norska, danska, engelska, 

franska, tyska, spanska)
•	 Levereras i byggsats och monteras på plats
•	 Torkprocessen härdar och reaktiverar impreg-

neringen Varm luft leds in via galgarna, så att plaggen kan 
torkas både från utsidan och insidan.

innebär att svårtorkade plagg, torkar mycket snabbt. 
Torkprocessen är dessutom utan mekanisk bearbetning 
vilket förlänger textiliernas livslängd. FC 20 kan inredas 
på olika sätt t ex för att torka stövlar och handskar. Läs 
mer om ProLine FC 20 på s 36.

Torkar stora mängder snabbt
Grova och svårtorkade plagg torkar snabbt tack vare 
galgarnas unika konstruktion, som leder in varm luft i 
textilierna. 

Skonsam torkprocess - bibehållen funktionalitet
Torkskåpet torkar utan mekanisk bearbetning och har 
torkprogram speciellt framtagna för skyddskläder. Det gör 
att torkningen är skonsam och plaggen bibehåller optimal 
funktionalitet. Torkprocessen härdar och reaktiverar im-
pregneringen.

Användarvänlig konstruktion 
Torkskåpet har en användarvänlig display med tydliga 
symboler och ett enkelt gränssnitt, vilket gör det ännu 
enklare att ta del av informationen. Knappsatsen har även 
punktskrift.

Humidity Tracking System - HTS 
Det är utrustat med Humidity Tracking System (HTS) som 
känner av fuktnivån och avbryter torkprocessen exakt när 
tvätten är torr.

ProLine-serien har en otrolig bredd av 
robusta och driftsäkra maskiner som 
passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

Exempel på användningsområden
•	 Arbetskläder och skyddskläder, som t ex tyngre 

overaller, larmställ, handskar och stövlar

FC
 2

0
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Avfuktare & torkrumsfläkt

Avfuktare TT4 
Avfuktare TT4 är avsedd för torkrum på 10-30 m2 golvyta. Avfuktaren kondenserar 
fukten och vattnet leds bort till en golvbrunn. Till- och frånluftsanslutning via ventila-
tion behövs inte. Avfuktare är ett mycket energisnålt torkalternativ. Elementen på 
2 kW hjälper till att förkorta torkprocessen. 

•	 Lämplig för större utrymmen, 10-30 m2 golvyta
•	 Energisnål, ca 0,3 kWh/kg
•	 Skonsam torkning
•	 Komplettera med torklinesats, s 31

Avfuktare TT 3000
Avfuktare TT 3000 är avsedd för torkrum på 6-10 m² golvyta. Den låga tempera-
turen, ca 30°C, är både skonsam och energisnål. Avfuktaren kondenserar fukten 
och vattnet leds bort till en golvbrunn. Till- och frånluftsanslutning via ventilation 
behövs inte. Avfuktare är ett mycket energisnålt torkalternativ.

•	 Lämplig för mindre utrymmen, 6-10 m² golvyta
•	 Energisnål, ca 0,3 kWh/kg
•	 Skonsam torkning
•	 Komplettera med torklinesats, s 31

Torkrumsfläkt Hygrotork
Torkrumsfläkten Hygrotork är avsedd för torkrum på 12-15 m2 golvyta. Den passar 
perfekt för flerfamiljsfastigheter och kommersiella byggnader, såsom hotell, daghem 
och industrier. Den arbetar med en låg temperatur på ca 30°C och stannar auto-
matiskt när tvätten är torr.

•	 Snabb torkprocess för torkrum, 12-15 m2 golvyta
•	 Torkrumsfläkten stängs automatisk av när tvätten är torr
•	 Enkel att installera och nästintill underhållsfri
•	 Kräver tillbehörspaket
•	 Komplettera med torklinesats, s 31
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Manglar, centrifug & tillbehör
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Manglar & centrifug

Kallmangel KM 752
KM 752 är en kraftfull mangel med ett tryck på hela 560 kg/cm². Det höga 
trycket och de formstabila aluminiumvalsarna ger linnedukar, lakan och ser-
vetter en perfekt finish. Den transparenta skyddskåpan gör att användaren har 
full överblick under manglingen. Mangeln har ett inmatningsstopp som slår till 
vid överlast och ett motorskydd som stänger av mangeln om något fastnar. 
Vår unika lyft- och frikopplingsanordning gör att lakan eller annat tvättgods inte 
fastnar. En snäckväxel, direkt kopplad till motorn sköter driften på ett tyst och 
säkert sätt. 

•	 Högt tryck, 560 kg/cm²
•	 Formstabila aluminiumvalsar
•	 Unik lyft- och frikopplingsfunktion
•	 Inmatningsstopp vid överlast, samt fingerskydd och nödstopp
•	 Transparent skyddskåpa

Centrifug C 46 ES
Centrifugen är ett bra komplement i tvättstugor där det finns normalcentri-
fugerande tvättmaskiner. Med ett centrifugeringsvarvtal på 1400 v/min av-
vattnas tvättgodset till 40-45% restfuktighet. Den låga restfuktigheten minskar 
både tid och energiåtgång under torkprocessen. 

•	 Rymmer 6-8 kg tvätt
•	 Enkel och stabil konstruktion
•	 Sänker energiförbrukningen vid torkning
•	 Frisvängande konstruktion (tyst och vibrationsfri)

Varmmangel GMP e100.25 - e200.30
Robusta manglar i fyra valsbredder med stor kapacitet, från 25 kg/h. Justerbar 
temperatur och jämnt valstryck säkerställer ett gott resultat vid användning. 
Lämpar sig bra för mindre hotell och restauranger. Mangeln kan placeras direkt 
mot vägg och tar upp lite yta. Utrustad med fingerskydd samt nödstopp som 
stannar mangeln vid eventuell fellast.

•	 Fyra valsbredder, 1000, 1400, 1600, 2000 mm
•	 Fingerskydd och nödstopp
•	 Start-, stopp- och frikopplingsfunktion via fotpedalen
•	 Justerbar temperatur och jämnt valstryck
•	 Digital inställning av temperatur och hastighet
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Tillbehör

Benfundament till BaseLine- och StreamLine-
serierna. Placerar maskinerna på en ergonomisk 
nivå.  

Höjd: 300/325 mm
Passar till: TM 5056, TM 7056, TM 7066, 
T 5120, T 7156 E/K/VP

Rostfri, inkl. rensfilter. Placeras mellan tvätt-
maskin och avlopp för att hindra ludd och grus 
från att fastna i avloppet. 

24 liter (BxDxH: 610x250x185 mm) 
42 liter (BxDxH: 820x340x180 mm)
70 liter (BxDxH: 1210x375x170 mm)

Väggmonterat dunkställ i lackerad plåt avsett för 
dunkar med tvätt- och sköljmedel. Underlättar 
städning och placerar dunkarna på en ergo-
nomisk höjd. Plats för 6 st 5-litersdunkar eller 4 
st 10-litersdunkar.

Benfundament BaseLine/StreamLine

Monteringssats för pelarmontage av tvättmaskin-
er och torktumlare ur BaseLine- och StreamLine-
serierna.  

Passar till: TM 5056, TM 7056, TM 7066, 
T 5120, T 7156 E/K/VP

Monteringssats Uppsamlingsränna Dunkställ

Tvättvagn TP 4 med fyra länkhjul och avvisar-
kåpor som minimerar risk för repor. I förkromat 
stål med pulverlackerad svart trådkorg.  

Korgens höjd i framkant är 535 mm, bredd 610 
mm, djup 520 mm, höjd 872 mm.

Tvättvagn TP 4

Med hjälp av våra tillbehör blir tvätthanteringen mycket 
enklare och arbetsmiljön betydligt bättre. Vi har tagit 
fram de tillbehör som behövs i en tvättstuga. T ex 
tvättvagn, arbetsbord, tvättbänk, bokningstavla och 

torklinesats. Nedan är ett urval av våra produkter. För 
mer information om vårt kompletta sortiment och våra 
tillbehör, besök www.podab.se. 

Fundament  till ProLine HX 105-280 och NX 
80-280. Placerar maskinerna på en ergonomisk 
nivå. 

Höjd:135/200 mm
Passar till: HX 105-280, NX 80-280

Fundament ProLineBenfundament ProLine

Benfundament till ProLine HX 65-80 och ProLine 
T 201 E. Placerar maskinerna på en ergonomisk 
nivå. 

Höjd: 220/300 mm
Passar till: HX 65-80, T 201 E

Pump-o-tronic® är ett intelligent pumpsystem 
som kan styra upp till sex stycken pumpar. Vid 
koppling till ProLine-maskiner kan tvättmaskin-
erna programmeras olika för varje tvättprogram. 
För att koppla Pump-o-tronic® till BaseLine och 
StreamLine krävs ett kretskort.

Pump-o-matic är ett pumpsystem med två 
pumpar som styr olika typer av tvättmedel, im-
pregneringsmedel och sköljmedel. För att kopp-
la Pump-o-matic till BaseLine och StreamLine 
krävs ett kretskort.

Pump-o-tronic® Pump-o-matic 
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Torklinesats för torkrum. Komplett torklinesats 
med dubbla linpar av inplastad stålvajer med 
fästanordningar och spännband. 90 m lina.

Vägg-/takfläkt för torkrum vid installation av av-
fuktare. Ökar luftspridningen i rummets motsatta 
del. Gör torkprocessen i torkrum betydligt effekt-
ivare. Finns som 240V eller 400V.

FläktTorklinesats

Arbetsbord för tvättstugan med skiva av laminat 
i bok med runda, silverfärgade metallben och 
ställbara fötter.

BxDxH: 1400x700x810 mm

Arbetsbord L 1400

Luftmixdonen för bort varm, fuktig luft från 
torkrummet eller torkskåpet och tillför frisk luft till 
tvättutrymmet. Genom luftbytet torkar textilierna 
snabbt och effektivt. Finns i två utföranden med 
en eller två ventiler.

Väggfast strykbräda som är försedd med kraftig 
silikonväv. Monteras mot vägg och kan fällas 
ihop när den inte används. Höj- och sänkbar.

LxB: 1220x380 mm

Lakansträckare med spännstycken av bok eller 
plast. Monteras ca 1,3 m över golv. 

B: 640 mm

Korg som placeras under lakansträckaren för att 
underlätta ihopvikning och fastsättning av lakan. 

Tavlan tillverkas efter önskemål med fem till åtta 
tvättpass och eventuell parkeringsskena för 
outnyttjade lås. Antal tvättpass med tider och 
märkning anges vid beställning.

Strykbräda SB 13

Bokningstavla

KorgLakansträckare

Luftmixdon

Helpressad rostfri plåt med räfflad tvättbräda, 
volym 47 liter.

BxDxH: 600x450x900 mm

Tvättho T 60

Tvättbänk som kan vändas till både höger och 
vänster. Rostfri. Finns i två utföranden. 
 
TB 10, BxDxH: 1000x600x900 mm 
TB 12, BxDxH: 1200x620x900 mm

Tvättbänk TB 10-12

Aptus bokningssystem

Bokningscylinder

Bokningscylindrar med 2000 olika nyckelkombi-
nationer i huvudnyckelsystem. Omärkt eller 
märkt med lägenhetsnummer. Tavlans märkning 
och cylindrarna kan fås i rött, blått, grönt, gult 
eller vitt.

Tillsammans med Aptus har vi utvecklat ett 
kommunikationsinterface för intelligent uppkopp-
ling. Detta integrerat i tvättmaskinen innebär 
att bokning och felkodshantering kan skötas 
elektroniskt.
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Användnings-
områden
Vi hjälper dig, oavsett vad du behöver. Det kan vi lova eftersom vi har det bredaste 
sortimentet på marknaden, över 65 års erfarenhet av branschen och spetskompetens 
inom professionell tvättutrustning. Dessutom specialanpassar vi utrustningen utifrån 
dina specifika behov.
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Den gemensamma tvättstugan
PODAB har alla produkter som krävs för att skapa en 
optimal tvättstuga. I vårt sortiment finns allt från tvätt-
maskiner, torktumlare, torkskåp och torkrumsutrustning 
till manglar och tillbehör.

Behovsanpassad tvättstugeutrustning
Vi har utrustningen som behövs för att få en snabb och 
enkel hantering av tvätt i den gemensamma tvättstugan. 
Vi anpassar maskinparken efter typ av hushåll. Är det ex-
empelvis många barnfamiljer eller flest ensamstående som 
bor i huset? Efter en behovsanalys rekommenderar vi den 
utrustning som krävs.

Sänkta kostnader 
En stor del av fastighetens driftsekonomi avgörs i tvättstu-
gan. Det är därför våra produkter är konstruerade för att 
vara så energi- och vattensnåla som möjligt. Läs mer om 
tekniken i våra produkter och hur de visar omtanke om 
både ekonomin och miljön på s 41-42. 

Nöjda hyresgäster
Beroende på vilka hyresgäster som bor i huset ställs olika 
krav. Ibland behövs en grovtvättstuga för att tvätta mattor 
och större textilier. För ett hus med många studenter kan 
en obokningsbar tvättmaskin vara en bra lösning och 
komplement till den övriga tvättstugeutrustningen. 

Ren tvätt, snabbt
Våra tvättmaskiner är utrustade med snabbtvättprogram 
som gör lätt smutsad tvätt ren på bara 30 minuter. Exem-
pelvis kan du spara upp till 87% i energiförbrukning med 
vårt unika och snabba 20 graders program. Det sparar 
mycket tid åt användaren och minskar energi- och vatten-
förbrukningen. 
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Professionell mopptvätt
PODAB erbjuder professionella mopptvättmaskiner som 
är byggda för kontinuerlig drift. Tvättmaskinerna tar 
bort smuts och bakterier på ett effektivt och grundligt 
sätt. PODABs mopptvättmaskiner är utvecklade för att 
uppfylla de krav som ställs inom städsektorn. 

Enklare för användaren
Tvättmaskinerna är mycket enkla att använda. Centri-
fugeringshastigheten ställs enkelt in och mopparna får 
exakt den fuktighet som krävs. Tvättmaskinerna styr 
doseringsutrustningen och doserar rätt mängd tvätt- och 
impregneringsmedel. Resultatet blir städklara moppar som 
kan användas direkt efter tvätt.

Tidsfördröjd start
Samtliga tvättmaskiner levereras med inbyggd timerfunk-
tion och du kan själv bestämma när mopparna ska vara 
färdiga att användas. Exempelvis kan du få städklara 
moppar på måndag morgon om du startar maskinen med 
tidsinställd start på fredag eftermiddag.

Förhindra stopp i avloppet
Använd PODABs tvättmaskiner så behöver du inte plocka 
eller rensa moppar längre. Tvättprogrammen har flera 
försköljningar och maskinerna har tillräckligt stora hål i 
trumman för att skölja ur damm, grus och hår. Allt samlas 
i uppsamlingsrännan som är enkel att rensa. Avloppsven-
tilens placering förhindrar också problem med igensatta 
avlopp. 

Minimalt slitage
Tvättmaskinerna sliter inte ut mopparna. I jämförelse med 
andra tvättmaskiner som har mindre hål i trumman, är 
PODABs perforeringar precis så stora att grus, ludd och 
smuts sköljs bort. Samtidigt är hålen så små att mopp-
garnet inte sugs ut och riskerar att fastna i trumman. 

Mopparna bearbetas varsamt 
Tvättmaskinerna i ProLine HX- och NX-serierna har ett 
unikt kaskadmönster, CASCADE som bearbetar textilier 
oerhört skonsamt. De unika upphöjningarna vid perforer-
ingarna gör att mopparna aldrig fastnar oavsett centri-
fugeringshastighet. Textilierna bearbetas mycket effektivt 
men också varsamt, vilket är en optimal kombination. 

Energieffektiv trumma 
Tvättmaskinerna är utrustade med en unik trumma, Water 
Efficiency Drum, WED. Trumman ger en mycket låg vatt-
enförbrukning som minskar energikostnaderna. Med lägre 
vattenförbrukning följer också en lägre förbrukning av 
tvätt- och impregneringsmedel, vilket är bra för miljön.  
  

H
X 

13
5,

 P
um

p-
o-

tr
on

ic
®

, d
un

ks
tä

ll



Användningsom
råden

35PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Vård & omsorg
Våra tvättmaskiner utrustas med specialprogram som 
är anpassade för ålderdomshem, gruppboenden och 
sjukhus. Tvättprogrammen innehåller extra många 
sköljfaser och den kontinuerliga, höga temperatur som 
krävs för att desinficera textilierna. 

Desinficeringsprogram
Tvättmaskinerna i StreamLine-serien är försedda med sex 
olika desinficeringsprogram, för antingen termisk eller ke-
motermisk desinficering. Tvättmaskinerna i ProLine-serien 
är utrustade med desinficeringsprogram som passar för 
textilier, lakan och madrasser. Alla desinficeringsprogram-
men uppfyller de höga krav som ställs inom sjukvården. 

Användarvänlig design
Tvättmaskinerna är enkla att hantera. Den logiska panelen 
gör det mycket enkelt att välja program. Dessutom är 
tvättmaskinerna enkla att serva. 

För vårdhem med stor belastning
För vårdhem med stor belastning rekommenderar vi tvätt-
maskiner ur ProLine-serien. De är driftsäkra och byggda 
för kontinuerlig drift. Tvättmaskiner som har en kapacitet 
på 12 kg är perfekta för tvätt av madrasser och kuddar. 
Tvättmaskiner med kapacitet på 7 kg lämpar sig för tex-
tilier, handdukar och lakan. Komplettera med torktumlaren 
ProLine T 201 E som har en kapacitet på 10 kg. 

För det mindre vårdhemmet
För vårdhem med ett mindre tvättbehov rekommend-
erar vi produkter från StreamLine-serien. De är tysta och 
effektiva maskiner som kan pelarmonteras för att spara 
plats. Tvättmaskinen nedan har en kapacitet på 7 kg och 
passar utmärkt för det mindre vårdhemmet. Den har sex 
olika desinficeringsprogram samt tvättprogram för täcken, 
kuddar och filtar. Komplettera med torktumlaren T 7156 E, 
som har en kapacitet på 7,5 kg.
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Skyddskläder
Vi har ett komplett sortiment av tvätt- och torkutrust-
ning för skyddskläder. Våra program minskar slitage på 
plaggen och förenklar för dig som tvättar. 

Anpassad tvättutrustning
Våra tvättmaskiner i kombination med vårt torkskåp, 
ProLine FC 20 ger en optimal tvätt- och torkprocess för 
skyddskläder som exempelvis larmställ. Vi anpassar tvätt- 
och torkprogrammen så att funktionaliteten säkerställs och 
slitage minimeras. Tvättmaskinerna är dessutom utrust-
ade med vanliga tvättprogram som t ex handtvätt, 40°C, 
60°C, 90°C och snabbtvätt, vilket passar bra vid tvätt av 
verkstadsoveraller, träningskläder och stationskläder. 

Torkskåp utvecklat för skyddskläder
ProLine FC 20 har specialgalgar för att torka skydds-
kläder både från insidan och från utsidan. Torkprocessen 
är utan mekanisk bearbetning vilket förlänger livslängden 
på plaggen. Torkskåpet har en kapacitet på hela 20 kg 
och kan inredas på olika sätt, t ex för att torka stövlar och 
handskar. Du byter enkelt ut galgarna och fäster hängarna.  

Högkvalitativ tvättutrustning
Tvätt- och torkprogrammen är framtagna i nära samarbete 
med Ecolab och Procurator Textiles (Brage® larmställ). 
Detta för att möta de krav som ställs vid tvätt och torkning 
av skyddskläder.

Kroklist, 3-pack, för montering  på 
torkskåpsdörren.

Hängare för två par stövlar respektive 
fyra par handskar.

Smarta galgar för bästa luftflöde. Sex 
stycken medföljer FC 20.

Smarta tillbehör
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Hotell & restaurang
Speciallösningar för dina behov
Tvättmaskinerna i ProLine-serien kan utrustas med 
tvättprogram för t ex frotté som har rester av eteriska oljor 
eller lera. Tvättmaskinerna StreamLine TM 7056 och 
TM 7066 kommer med 10 stycken tvättprogram för hotell 
och restaurang. Vi har sortimentet och kompetensen att 
skräddarsy en komplett tvättanläggning för dig.

Tvätta i egna lokaler och få en större flexibilitet och 
bättre kontroll över dina tvätt- och textilkostnader. Vi 
har den bästa lösningen, oavsett om du enbart tvättar 
frotté eller tar hand om hela tvättprocessen med lakan, 
arbetskläder, gästernas kläder och städklara moppar. 

Användarvänlig utrustning
Våra maskiner är användarvänliga, vilket är perfekt för dig 
som vill sköta tvätten själv. Utrustningen har genomtänkt 
ergonomi och logiska paneler som gör programvalen 
enkla. Fyll maskinen, välj program och starta – lättare kan 
det inte bli. 

Flexibilitet och kvalitet
Du kan planera bättre när du tar hand om tvättprocessen 
själv. Du har bättre kontroll över kvaliteten eftersom din 
egen personal sköter tvätten. Logistiken blir enklare och 
du behöver färre uppsättningar av lakan, frottéhanddukar 
och badrockar mm. 

Spara tid och visa omtanke om miljön
Färre transporter till externa tvättleverantörer ger mindre 
miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp. Dessutom 
är våra produkter energisnåla och effektiva. På drygt en 
timme är tvätten klar – det sparar både tid, energi och 
pengar. Vi har också snabbtvättprogram för lätt smutsad 
tvätt.   
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Lantbruk & häst
Våra tvättmaskiner både tvättar och impregnerar, vilket 
förlänger livslängden på t ex dina hästtäcken. Vi har 
även program för tvätt av juverdukar. Välj våra använ-
darvänliga och stabila tvättmaskiner för en effektivare 
och energisnålare tvätt.   
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Effektiv och skonsam tvätt 
Med vår utrustning tvättar du hästtäcken snabbt och energi-
snålt. Extra försköljningar spolar bort grus och smuts för 
en effektivare tvättprocess. Dessutom ger den högre vatten-
nivån under huvudtvätten en optimerad bearbetning av 
godset. Med våra program tvättar du skonsammare och 
kan välja att impregnera hästtäcken under tvättprocessen.

Placeringen av avloppsventilen och störtavloppet är ut-
format för att du ska slippa problem med igensatta avlopp. 
Grus och smuts samlas i uppsamlingsrännan som är enkel 
att rensa. 

Finansiera din investering 
Ett smart sätt att få igen investerade pengar är att tvätta 
åt andra ryttare/kuskar i närområdet. Välj vår finansierings-
lösning och se hur snabbt maskinen betalar sig. Kontakta 
oss gärna för referenser. 

Tvätt- och torkutrustning 
För lantbrukare med mjölkkor har vi program för tvätt av 
juverdukar. Vi har anpassade program för täcken och voj-
lockar samt ett ull- och ett hygienprogram. 

Med vårt torkskåp, TS 93 E, kan du torka upp till fyra 
täcken samtidigt, beroende på vilken typ av täcke som 
torkas. Har du ett helt rum till ditt förfogande passar våra 
energisnåla avfuktare och torklinesatser. 
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Campingar & gästhamnar
Till campingplatser och gästhamnar erbjuder vi tvätt-
maskiner som är robusta och byggda för kontinuerlig 
drift. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen, oavsett 
vilket behov du har.  

Tvätta rent, snabbt
I campingutförande specialanpassar vi tvättmaskinerna. 
Exempelvis kan vi låsa eller bara aktivera expressprogram 
vilket är ett sätt att erbjuda snabba och effektiva tvättpass.

Skräddarsydd utrustning
För att undvika överdosering kan tvättmaskinerna utrustas 
med automatisk dosering. Det är också möjligt att ansluta 
tvättutrustningen till myntbox eller mer avancerade system 
som accepterar kreditkort. 

För större anläggningar
Till större campingplatser och gästhamnar rekommenderar 
vi våra maskiner ur ProLine-serien. De är driftsäkra och 
byggda för kontinuerlig drift. Ett bra val är tvättmaskinen 
ProLine HX 65 och torktumlare ProLine T 201 E. Välj 
expressprogram och tvätta 7 kg tvätt på ca 35 min med 
ProLine HX 65. 

För mindre anläggningar
Till mindre campingar rekommenderar vi maskiner från 
BaseLine- eller StreamLine-serien. Det är tyst och effektiv 
tvättutrustning som kan pelarmonteras för att spara plats. 
En bra lösning är tvättmaskin BaseLine TM 5056 och 
torktumlare T 5120 K, med myntbox som tillval. TM 5056 
tvättar 6 kg på ca 45 min om expressprogrammet väljs.

TM
 5

05
6 

P
 , 

T 
51

20
 K

, M
yn

tb
ox



40 PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Tvättar med
omtanke
PODAB visar omtanke om ekonomin, miljön, tvätten och användaren. Det gör vi genom 
att erbjuda produkter som tvättar och torkar effektivt och skonsamt, samt är energi- 
och vattensnåla. Vi arbetar ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva 
och högkvalitativa produkter.
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0

1
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3
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5

Kr*

4,74 kr 
per tvättomgång

Tvättmaskin från 
1990-talet

* Diagrammet visar kostnaden per tvättomgång i dagens el- och vattenpriser.

1,88 kr 
per tvättomgång

Tvättmaskin från 
2000-talet

1,68 kr 
per tvättomgång

Tvättmaskin från PODAB 
2010-talet

Tid

Omtanke om ekonomin
Våra tvättmaskiner har innovationer som verkligen visar 
omtanke om ekonomin. De ekonomiska fördelarna är 
betydande om man byter ut äldre tvättutrustning mot 
nya maskiner från PODAB.   

Spara med energieffektiva produkter
PODABs tvättmaskiner har blivit effektivare vilket innebär 
att vatten- och energiförbrukningen har sänkts avsevärt. 
Jämför man t ex en ny tvättmaskin från PODAB med en 
20 år gammal maskin sparar du ca 5 500 kr per år. Att 
byta en befintlig tvättmaskin mot en ny från PODAB kan 
därför löna sig på ca 4 år*.

Vill du veta hur mycket du kan spara i din tvättstuga? 
Kontakta oss så gör vi en kostnadsfri energikalkyl. 

Spara

5500
kr/år

*Beräknat på 1800 tvättar/år. Exemplet är uträknat med en PR 5 och en ny TM 5056.
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Omtanke om miljön
Vi arbetar ständigt med att utveckla och handplocka 
energieffektiva och högkvalitativa produkter. Många 
av våra produkters egenskaper gynnar miljön. Innova-
tioner som WED-trumman, det unika kaskadmönstret, 
CASCADE, och vårt högteknologiska system, HTS, gör 
det möjligt att tvätta och torka med omtanke om miljön. 

Miljöcertifiering
I vår miljöpolicy står det att vi aktivt ska arbeta med miljö-
frågor. Genom att följa Certways kvalitetledningssystem i 
enlighet med ISO 9001 och 14001 sätter vi kraft bakom 
orden. Ta gärna del av vår miljöpolicy på www.podab.se.

ECO-innovation
På PODAB arbetar vi ständigt med att utveckla energi-
effektiva produkter. De produkter vi producerar och som 
är överlägsna i energifrågan kallar vi ECO-innovation. När 
ECO-innovation visas på en PODAB-produkt innebär det 
att den är framtagen med miljön i fokus.

Water Efficiency Drum - WED
Flertalet av våra tvättmaskiner är utrustade med en ny 
trumma, Water Efficiency Drum (WED). Den nya konstruk-
tionen ger lägre vattenförbrukning eftersom avståndet 
mellan inner- och yttertrumma minimerats.

Humidity Tracking System - HTS
PODABs egenutvecklade torkskåp har ett högteknologiskt 
system, HTS, som känner av fuktnivån, via en fuktsensor, 
och avbryter torkprocessen exakt när tvätten är torr.

Kaskadmönstret - CASCADE
Tvättmaskinerna i ProLine-serien har ett unikt kaskad-
mönster, CASCADE. De unika upphöjningarna vid 
trummans perforeringar avvattnar kläderna effektivt och 
minskar både torktiden och energiförbrukningen avsevärt.

Water Level System - WLS
Alla PODABs tvättmaskiner är utrustade med WLS-teknik. 
WLS anpassar vattenmängden till mängden tvätt och typ 
av tvättgods. Resultatet blir renare kläder och lägre vatten-
förbrukning.  
 

Water Saving System - WSS
ProLine HX 65 och HX 80 är utrustade med Water Saving 
System, WSS. Det innebär att vattennivån justeras efter 
hur mycket tvättgods som tvättas. Tvättmaskinen väger 
hur mycket last som fylls. Därefter fyller maskinen vatten 
i relation till hur mycket som lastats. Om man tvättar i en 
halvfull maskin kommer vattnet fyllas upp till en lägre nivå. 
Ett smart sätt att minska vattenförbrukningen vid halv last.

Snabbtvättprogram
Samtliga tvättmaskiner är utrustade med expressprogram 
som minskar tiden, energiförbrukningen och slitaget på 
både textilierna och tvättutrustningen.

Viktsensorsystem
I StreamLine-serien har tvättmaskinerna ett viktsensor-
systemet som väger tvättgodset och anpassar tvättpro-
grammet efter vikten. Det är en klimatsmart lösning som 
minimerar slitage på textilier och tvättutrustning.
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Omtanke om tvätten
Tvätt- och torkutrustning från PODAB visar omtanke om 
ekonomin, miljön och användaren, men också om tvätt-
en. Våra tvättmaskiner tvättar både effektivt och skon-
samt och torkprodukterna är anpassade för att minska 
bearbetningen och förlänga textiliernas livslängd. 

Effektiva tvättprogram
I många av våra tvättmaskiner anpassas tvättprogrammen 
efter vikten på godset vilket minimerar slitage på både 
textilier och tvättutrustning.

Låg restfuktighet 
PODABs tvättmaskiner avvattnar textilierna effektivt. Efter-
som textilierna är torrare efter tvätt krävs mindre tid i tork-
tumlaren och textilierna får en skonsammare behandling. 

Snabbtvättprogram
PODABs snabbtvättprogram minskar bearbetningen på 
textilierna. Plagg som är lätt smutsade behöver inte långa 
tvättprogram för att bli rena. Oftast räcker det med att 
tvätta med ett snabbtvättprogram, vilket är betydligt skon-
sammare mot textilierna. 

Specialanpassade program
Vi erbjuder specialanpassade program för olika typer av 
tvätt. Specifika program för t ex impregnering av Gore-Tex 
och bävernylon samt specialprogram för träningskläder, 
bomull och syntetmaterial etc. 

Torkar effektivare
Det högteknologiska systemet, HTS, känner av fuktnivån 
och avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Det min-
imerar efterbearbetningen och textilierna håller sig fräscha 
under en längre tid. 

Skonsammare tvätt med CASCADE
Tvättmaskinerna i ProLine HX- och NX-serierna har en 
trumma med ett unikt kaskadmönster, CASCADE, som 
minimerar slitage på plaggen. Dina favoritplagg slits inte ut 
i första taget utan håller sig fräscha betydligt längre. 

H
X 

65
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Räddningstjänsten
“Torkskåpet, FC 18 underlättar oerhört för oss eftersom 
vi får ett bättre flyt på stationen. Alla har sina skydds-
kläder klara tre timmar efter en insats. Vi tvättar allt från 
larmställ, blöta brandstövlar och handskar till tränings-
kläder. Vi är mycket nöjda med PODABs utrustning och 
kan varmt rekommendera den.”

Karl Johansson
Räddningstjänsten i Kristianstad

Städsektorn
“Vi tvättar åt hela Hässleholms kommun och måste ha 
kvalitetsmaskiner som är effektiva och enkla att an-
vända. Vi är mycket nöjda med PODAB och samarbetet 
har fungerat bra i hela 11 år. Med PODABs maskiner 
fungerar det bekymmersfritt vilket är ett måste eftersom 
vi tvättar stora mängder tvätt varje dag. Vi kommer att 
fortsätta att använda PODAB i framtiden eftersom de 
erbjuder hållbar utrustning och riktigt bra service.”

Camilla Klang & Birgitta Gadd
Hässleholm Teknik AB, Textiltvätten i Hässleholm

Hotell 
“Vi använder PODABs tvättutrustning och är jättenöjda. 
Våra maskiner går nästan dygnet runt och får verkligen 
bekänna färg. Den utrustning vi använder är två stycken 
tvättmaskiner av modell HF 304 och HC 135. Under 
torkprocessen används DR 80. De är enkla att sköta 
och driftsäkra. Precis så som vi vill ha det.”

Jacob Berg
Hotell Panorama i Göteborg

Omtanke om användaren
Den genomtänkta ergonomin, enkelheten och an-
vändarvänligheten. Det är produktfördelar som visar 
omtanke om användaren. Våra produkter, tillsammans 
med vår unika kompetens gör att vi kan specialanpassa 
maskinparken för att passa varje specifikt behov. Allt 
för att användaren ska få en bekymmersfri tvättstuga.

Referenser
Den gemensamma tvättstugan
“2012 totalrenoverade vi vår tvättstuga och installerade 
bland annat ProLine HX 65 som vi är mycket nöjda 
med. Med hjälp av PODABs produkter har vi en tvätt-
stuga där man smidigt kan flytta tvätten mellan maski-
nerna trots det trånga utrymmet. Men den största skill-
naden är den låga restfuktigheten, vilket har resulterat i 
kortare torkprocesser. Något som både gynnar oss som 
användare och föreningens ekonomi.”

Jessica Bodin
Ordförande, Brf Leopold i Mölndal

Brf Leopold, Mölndal
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Expertis & 
service
Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga 
problem. PODAB ritar upp planlösningar och räknar ut besparingar och driftskostna-
der. Vi installerar utrustningen, demonstrerar den för användarna och finns givetvis till 
hands för stöd och service.
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Vi hjälper dig hela vägen
Vi tar fram den bästa lösningen för just ditt behov. Det 
gör vi genom att vara med i hela processen från första 
besöket till installation och färdig tvättstuga. 

Besiktning och kalkyl
Först inventerar vi befintliga tvättmaskiner och mäter upp 
tvättstugan för att få en planlösning som ritningsunderlag. 
Genom vårt kalkylprogram kan vi redan på plats göra en 
prognos på vad den totala besparingen kommer att bli 
efter investering i nya maskiner. Vi ger er också en de-
taljerad uträkning av driftskostnaden per år.

3D-layout 
Vi tar fram en illustration av hur tvättstugan kommer att 
se ut om så önskas. Med layoutförslaget i handen är 
du försäkrad om att maskinerna passar in i lokalen. Då 
många passar på att renovera sina lokaler i samband med 
maskinbyte visualiserar vi rummet utifrån dina önskemål 
om till exempel ny väggfärg eller nytt kakel.

Installation och demonstration
Våra auktoriserade återförsäljare och servicepartners 
runt om i landet erbjuder bästa tänkbara assistans vid 
installation av ny tvättstugeutrustning från PODAB. När 
utrustningen är installerad håller vi en demonstration för 
hyresgästerna och visar hur det fungerar. Skulle du behöva 
support finns vi nära till hands, även efter att utrustningen 
är på plats. 

Reservdelar nästa dag
Vi har reservdelar på lager, beställer du innan lunch skickar 
vi samma dag. Detsamma gäller för andra lagervaror som 
tvättvagnar, strykbrädor och lakansträckare. Ring så 
skickar vi!

Tvättmaskiner på lager
De flesta av våra standardmodeller har vi på lager och kan 
leverera omgående. Du kan ha en ny tvättmaskin imorgon.

Hyr tvättstugeutrustning med fullserviceavtal  
Att köpa ny tvättstugeutrustning kan vara en betydande 
investering. PODAB Finans hjälper dig med en fördelaktig 
lösning där utrustningen hyrs ut. I hyran ingår produkt-
en, installation, service, reservdelar, uppgraderingar och 
underhållsbesök. Du får bekymmersfri tvättstugeutrustning 
till en fast månadshyra, slipper binda kapital och får en helt 
avdragsgill kostnad.

Hyresavtal kan tecknas i 24-60 månader och med en 
option på förlängning, till ett reducerat pris, i ytterligare 
36-60 månader. Genom vår unika flexhyra kan du byta ut 
produkter om behoven ändras, eller uppdatera till nyare 
utrustning under löpande kontrakt. 

Med PODAB Finans slipper du vända dig till en tredje part. 
Vid frågor kring finansiering eller vid ändring/komplettering 
av befintligt avtal kontaktar du PODAB direkt.

Supernöjd Kundgaranti
Vi är så säkra på att du som ny kund blir nöjd, att vi har infört Supernöjd 
Kundgaranti. Är du inte nöjd med produkterna efter sex månader får du 
pengarna tillbaka. Både det du betalat för produkten samt installationskost-
naderna (max 2500 kr/maskin). 

Hela 86% av PODABs kunder säger att det är mycket troligt att de väljer 
PODAB igen. Nu har du chansen att prova oss och du är garanterad att bli 
supernöjd, annars får du pengarna tillbaka.

Super

NÖJD
Kundgaranti
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Våra servicepartners

Servicebolaget Nord, 0920-22 91 50

Elbyrån, 0910-320 03

Bravida Karlskoga, 0586-503 05 

AV-Line Vitvaruservice AB, 08-86 66 00

Leda Fastighetsservice AB, 08-83 63 00 

Riksbyggen Norrköping, 011-21 95 81

Glaj AB, 0500-77 60 00

Bravida Göteborg, 031-709 51 00

Holmgrens Väst AB, 031-340 03 00

Låssmeden S. Alexandersson AB, 031-337 55 60

Strands Maskin, 042-13 50 03

El & Fastighetsteknik, 044-590 20 20

EP-Service, 040-41 28 98

Luleå

Skellefteå

Karlskoga

Stockholm

Stockholm

Norrköping

Skövde

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Helsingborg

Hässleholm

Malmö

Vi arbetar ständigt med att komma närmare dig som 
kund. Det är viktigt för oss att du känner dig nöjd och 
trygg med dina investeringar. Vårt mål är att alltid ta ett 
helhetsansvar och ge dig den bästa servicen. Därför 
har vi en rikstäckande säljkår och servicepartners över 
hela landet.

Närmaste servicepartner
Vår serviceverksamhet består av ett 80-tal väletablerade, 
lokala serviceföretag som regelbundet genomgår produkt- 
och serviceutbildning och genomför installation, underhåll 
och reparation av PODABs produkter. 

För att hitta närmaste PODAB-servicepartner besök  
www.podab.se.

PODAB Prioriterad Partner
Vi har 13 återförsäljare som är våra prioriterade partners. 
De är specialiserade på våra produkter, vilket innebär att 
du får service av extra kunniga tekniker som kan PODABs 
produkter in i minsta detalj. 

På följande orter med omnejd hittar du våra 
PODAB Prioriterade Partners:

Luleå

Skövde

Stockholm

Göteborg

Malmö

Hässleholm

Norrköping

Helsingborg

Skellefteå

Karlskoga
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Kontakta PODAB

Vår säljkår

Försäljningschef
Tomas Ivarsson
031-752 01 20
tomas.ivarsson@podab.se

Stockholm Norr
Rickard Åberg  
08-643 54 01
rickard.aberg@podab.se

Stockholm Söder
Alf Larsson 
08-643 54 40
alf.larsson@podab.se

Stockholm Väster
Anders Udén 
08-643 54 88
anders.uden@podab.se

Södra Sverige
Bo Nilsson 
040-23 69 90
bo.nilsson@podab.se 

Norra Sverige
Mikael Edholm  
090-13 11 70
mikael.edholm@podab.se

Säljsupport/Reservdelar
Sami Oinas
031-752 01 10
sami.oinas@podab.se

Teknisk support
Patrik Wedberg
031-752 01 22
patrik.wedberg@podab.se

Inköp 
Carl-Magnus Henriksson
031-752 01 24
cm@podab.se

Verkstadschef 
Arne Fjällström
031-752 01 11
arne.fjallstrom@podab.se

Service och support

PODAB har en rikstäckande säljkår som gärna kommer 
ut och hjälper dig att planera din tvättstuga. Kontakta 
oss för en fri konsultation. Vi har dessutom två kontor 

i Sverige med utställningar, ett i Göteborg och ett i 
Stockholm. Hit kan du komma för att ta en närmare titt 
på vårt breda sortiment.

Västra Sverige/Värmland
Thomas Koch
031-752 01 25
thomas.koch@podab.se

Västra Sverige/Småland
Bengt Forsman 
031-752 01 28
bengt.forsman@podab.se
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PODAB erbjuder det bredaste sortimentet av högkvalitativa produkter på marknaden. På 
följande sidor presenterar vi detaljerad produktdata för alla våra produkter. Vi finns till 
hands och hjälper till att ta fram den bästa lösningen för varje specifik tvättstuga. 

Produktdata
för professionell tvättstugeutrustning
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På sidorna 52-58 presenteras vårt kompletta produkt-
sortiment. Uppdateringar efter katalogens tryck finns 
på www.podab.se.

Grunddata
Alla mått är angivna utan utstickande detaljer som hand-
tag, inloppsanslutningar och avloppsrör. Vikten är angiven 
utan eventuell extrautrustning och förpackningsmaterial.

Varje produkt har ett produktblad med komplett teknisk 
information som finns att hämta på www.podab.se.

Förbrukningsdata
Tvättmaskiner
Samtliga förbrukningstester är genomförda på 55-60 
minuters standardtvättprogram, 60°C. Testerna sker 
alltid med 100% bomull, enligt angiven maxkapacitet för 
modellen.

Expressprogrammen, 60°C, minskar vattenförbrukningen 
med ca 2 l/kg tvätt och energiförbrukningen minskas med 
0,3 kWh/kg. Expressprogrammen tar 25-35 minuter.

Torkutrustning
Förbrukningstester avseende torktumlare och torkskåp är 
utförda med max kapacitet. Angiven elförbrukning avser 
hela programmets längd.

Anslutningar
De flesta av produkterna i katalogen är i grundutförande 
avsedda att kopplas mot 2 eller 3~N, 400V, 50Hz. Många 
av våra produkter kan anpassas till 1~N, 230V, 50Hz.

Anslutningseffekten kan anpassas efter specifika önske-
mål. För information om placeringar av ventiler, avlopp, 
utblås mm, se produktblad eller kontakta PODAB.

Kapacitet per användningsområde
Våra tvättprogram är framtagna för att ge så bra tvätt-
resultat som möjligt. Fylls tvättmaskinen med mer gods än 
rekommenderat kan vi inte säkerställa tvättresultatet.

Teckenförklaring
•	 Standard	
�  Tillval/förberedd
-   Inte tillgänglig 
x Data saknas

Tabellförklaring
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Högcentrifugerande  
tvättmaskiner

•	 Standard	 
�  Tillval/förberedd 

Tvättmaskiner BaseLine™
TM 5056 P/V

StreamLine™
TM 7056

StreamLine™
TM 7066

ProLine™
HX 65

ProLine™
HX 80

ProLine™
HX 105

ProLine™
HX 135

ProLine™
HX 180

ProLine™
HX 240

ProLine™
HX 280

ProLine™
FS 33

ProLine™
FS 40

ProLine™
FS 55

ProLine™
FS 800

ProLine™
FS 1000

ProLine™
FS 1200

Grunddata 

Artikelnummer 100204/100205 102204 102205 101200 101201 101202 101203 101204 101205 101222 101230 101231 101232 101233 101234 101235

Trumvolym, l 56 56 66 65 77 105 135 180 240 280 335 400 518 807 1003 1180

Mått, BxDxH, mm 595x632x850 630x637x900 630x637x900 710x676x1115 710x726x1115 795x761x1225 795x911x1225 970x968x1410 970x1041x1410 970x1185x1410 1195x1330x1905 1195x1430x1905 1195x1610x1905 1495×1925x2010 1790x1990x2060 1860x2085x2085

Vikt, kg 89 109 112 170 185 210 255 385 435 470 1190 1560 1630 2640 3170 3480

Lucköppning, Ø mm 300 300 300 330 330 410 410 460 460 460 540 540 540 540 540 650

Färg Kvartsgrå Kvartsgrå Kvartsgrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri Rostfri Rostfri Rostfri Rostfri Rostfri

Max centrifugering, v/min 1400 1500 1500 1165 1165 1075 1075 980 980 915 830 830 830 750 725 700

G-faktor vid full centrifugering 534 613 613 400 400 400 400 400 400 400 350 350 350 350 350 350

Ljudnivå dB(A), tvätt/centrifugering 47/60 46/63 46/63 52/63 52/63 52/66 52/66 55/65 55/65 55/65 - - - - - -

Restfuktighet, % 47 43 43 45 45 51 51 54 54 54 - - - - - -

Förbruk. data normaltvätt 60° full maskin

Vattenförbrukning l/kg 9,4 9,4 9,3 7,5 7,5 7,2 7,2 7,2 9,2 9,2 - - - - - -

Elförbrukning kWh/kg 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,15 0,14 0,19 0,19 0,19 - - - - - -

Anslutningar 

Elanslutning 2~N ,400V, 50 Hz 2~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz

Ånganslutning - - - - - - - - - - � � � � � �

Totaleffekt, kW 3,5 3,5 4,4 6,7 6,7 9,8 13,1 13,5 20 23,9 25,6 37,6 55,6 67,5 - -

Säkring, A (standard) 10 10 10 10-16 10-16 16-20 20-25 25 32 50 50 80 100 125 50 63

Kallvattenventil • • • • • • • • • • • • • • • •

Kallvattenventil, Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2”

Varmvattenventil • • • • • • • • • • • • • • • •

Varmvattenventil, Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2”

Avloppsventil - / • • • • • • • • • • • • • • • •

Avloppsventil, Ø mm 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 2x75 2x75 2x75 2x103 2x103 2x103

Avloppspump - / • � � - - - - - - - - - - - - -

Kapacitet  per användningsområde 

Fastighetstvätt 1:9, kg 6 6 7 7 9 12 15 20 27 32 - - - - - -

Grovtvätt 1:10, kg - - - 6,5 8 10,5 13,5 18 24 28 33 40 55 80 100 120

Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15 74 74 88 88 102 140 180 240 320 378 - - - - - -

Moppar per tvätt, 100 g, 1:20 28 28 33 33 40 53 68 90 120 140 - - - - - -

Hotell restaurang 1:10, kg 5,6 5,6 6,6 6,5 8 10,5 13,5 18 24 28 33 40 55 80 100 120

Hygientvätt 1:15, kg 3,7 3,7 4,4 4,3 5,3 7,0 9,0 12 16 19 22 27 37 53 67 80

Hästtäckestvätt, antal täcken - - - 1 1 2 2 3 4 5 - - - - - -

Juvertvätt, antal dukar 60 g, 1:10 - - - 108 133 183 233 300 400 466 - - - - - -

Möjlighet till specialanpassningar � � � • • • • • • • • • • • • •

Tillbehör/tillval

Kan anslutas till bokningssystem � � � • • • • • • • • • • • • •

Kan anslutas till myntbox � � � • • • • • • • • • • • • •

Kan anslutas till Aptus smart interface � � � • • • • • • • • • • • • •

Kan anslutas till doseringsutrustning � � � • • • • • • • • • • • • •

Fundament, höjd mm 325 300 300 220 220 135 135 135 135 135 - - - - - -

Luddlåda, rekommenderad volym, l  24 24 24 24 24 42 42 72 72 72 - - - - - -

Tiltmekanism - - - - - - - - - - - Framåt Framåt Framåt/bakåt Framåt/bakåt Framåt/bakåt

-   Inte tillgänglig  
x Data saknas 



Produktdata

53PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Tvättmaskiner BaseLine™
TM 5056 P/V

StreamLine™
TM 7056

StreamLine™
TM 7066

ProLine™
HX 65

ProLine™
HX 80

ProLine™
HX 105

ProLine™
HX 135

ProLine™
HX 180

ProLine™
HX 240

ProLine™
HX 280

ProLine™
FS 33

ProLine™
FS 40

ProLine™
FS 55

ProLine™
FS 800

ProLine™
FS 1000

ProLine™
FS 1200

Grunddata 

Artikelnummer 100204/100205 102204 102205 101200 101201 101202 101203 101204 101205 101222 101230 101231 101232 101233 101234 101235

Trumvolym, l 56 56 66 65 77 105 135 180 240 280 335 400 518 807 1003 1180

Mått, BxDxH, mm 595x632x850 630x637x900 630x637x900 710x676x1115 710x726x1115 795x761x1225 795x911x1225 970x968x1410 970x1041x1410 970x1185x1410 1195x1330x1905 1195x1430x1905 1195x1610x1905 1495×1925x2010 1790x1990x2060 1860x2085x2085

Vikt, kg 89 109 112 170 185 210 255 385 435 470 1190 1560 1630 2640 3170 3480

Lucköppning, Ø mm 300 300 300 330 330 410 410 460 460 460 540 540 540 540 540 650

Färg Kvartsgrå Kvartsgrå Kvartsgrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri Rostfri Rostfri Rostfri Rostfri Rostfri

Max centrifugering, v/min 1400 1500 1500 1165 1165 1075 1075 980 980 915 830 830 830 750 725 700

G-faktor vid full centrifugering 534 613 613 400 400 400 400 400 400 400 350 350 350 350 350 350

Ljudnivå dB(A), tvätt/centrifugering 47/60 46/63 46/63 52/63 52/63 52/66 52/66 55/65 55/65 55/65 - - - - - -

Restfuktighet, % 47 43 43 45 45 51 51 54 54 54 - - - - - -

Förbruk. data normaltvätt 60° full maskin

Vattenförbrukning l/kg 9,4 9,4 9,3 7,5 7,5 7,2 7,2 7,2 9,2 9,2 - - - - - -

Elförbrukning kWh/kg 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,15 0,14 0,19 0,19 0,19 - - - - - -

Anslutningar 

Elanslutning 2~N ,400V, 50 Hz 2~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz 3~N ,400V, 50 Hz

Ånganslutning - - - - - - - - - - � � � � � �

Totaleffekt, kW 3,5 3,5 4,4 6,7 6,7 9,8 13,1 13,5 20 23,9 25,6 37,6 55,6 67,5 - -

Säkring, A (standard) 10 10 10 10-16 10-16 16-20 20-25 25 32 50 50 80 100 125 50 63

Kallvattenventil • • • • • • • • • • • • • • • •

Kallvattenventil, Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2”

Varmvattenventil • • • • • • • • • • • • • • • •

Varmvattenventil, Ø 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2”

Avloppsventil - / • • • • • • • • • • • • • • • •

Avloppsventil, Ø mm 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 2x75 2x75 2x75 2x103 2x103 2x103

Avloppspump - / • � � - - - - - - - - - - - - -

Kapacitet  per användningsområde 

Fastighetstvätt 1:9, kg 6 6 7 7 9 12 15 20 27 32 - - - - - -

Grovtvätt 1:10, kg - - - 6,5 8 10,5 13,5 18 24 28 33 40 55 80 100 120

Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15 74 74 88 88 102 140 180 240 320 378 - - - - - -

Moppar per tvätt, 100 g, 1:20 28 28 33 33 40 53 68 90 120 140 - - - - - -

Hotell restaurang 1:10, kg 5,6 5,6 6,6 6,5 8 10,5 13,5 18 24 28 33 40 55 80 100 120

Hygientvätt 1:15, kg 3,7 3,7 4,4 4,3 5,3 7,0 9,0 12 16 19 22 27 37 53 67 80

Hästtäckestvätt, antal täcken - - - 1 1 2 2 3 4 5 - - - - - -

Juvertvätt, antal dukar 60 g, 1:10 - - - 108 133 183 233 300 400 466 - - - - - -

Möjlighet till specialanpassningar � � � • • • • • • • • • • • • •

Tillbehör/tillval

Kan anslutas till bokningssystem � � � • • • • • • • • • • • • •

Kan anslutas till myntbox � � � • • • • • • • • • • • • •

Kan anslutas till Aptus smart interface � � � • • • • • • • • • • • • •

Kan anslutas till doseringsutrustning � � � • • • • • • • • • • • • •

Fundament, höjd mm 325 300 300 220 220 135 135 135 135 135 - - - - - -

Luddlåda, rekommenderad volym, l  24 24 24 24 24 42 42 72 72 72 - - - - - -

Tiltmekanism - - - - - - - - - - - Framåt Framåt Framåt/bakåt Framåt/bakåt Framåt/bakåt
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Tvättmaskiner ProLine™
NX 80

ProLine™
NX 105

ProLine™
NX 135

ProLine™
NX 180

ProLine™
NX 240

ProLine™
NX 280

Grunddata 

Artikelnummer 101206 101207 101208 101209 101218 101223

Trumvolym, l 77 105 135 180 240 280

Mått, BxDxH, mm 660x670x1115 750x670x1225 750x790x1225 890x915x1410 890x1060x1410 890x1135x1410

Vikt, kg 150 170 200 270 290 305

Lucköppning,  Ø mm 330 410 410 460 460 460

Färg Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå Rostfri/skiffergrå

Max centrifugering, v/min 820 760 760 - - -

G-faktor vid full centrifugering 200 200 200 200 200 200

Ljudnivå dB(A) 52/63 52/66 50/65 55/66 52/66 55/66

Restfuktighet, % 58 59 62 - - -

Förbrukningsdata Normaltvätt 60° full maskin

Vattenförbrukning l/kg 9 7,2 7,2 7,2 9,2 9,2

Elförbrukning kWh/kg 0,19 0,15 0,14 0,19 0,19 0,19

Anslutningar

Elanslutning 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz

Ånganslutning � � � � � �

Effekt, kW (standard) 6,5 9,6 12,8 12,9 19 23,2

Säkring, A (standard) 10-16 16-20 20-25 25 32 50

Kallvattenventil • • • • • •

Kallvattenventil, Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Varmvattenventil • • • • • •

Varmvattenventil, Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Avloppsventil • • • • • •

Avloppsventil, Ø mm 75 75 75 75 75 75

Avloppspump - - - - - -

Kapacitet per användningsområde 

Fastighetstvätt 1:9, kg 9 12 15 20 27 32

Grovtvätt 1:10, kg 8 10,5 13,5 18 24 28

Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15 102 140 180 240 320 378

Moppar per tvätt, 100 g, 1:20 40 53 68 90 120 140

Hotell restaurang 1:10, kg 8 10,5 13,5 18 24 28

Hygientvätt 1:15, kg 5,3 7 9 12 16 19

Hästtäckestvätt, antal täcken 1 2 3 3 4 5

Juvertvätt, antal dukar 60 g, 1:10 - - - - - -

Möjlighet till specialanpassningar • • • • • •

Tillbehör/tillval

Kan anslutas till bokningssystem • • • • • •

Kan anslutas till myntbox • • • • • •

Kan anslutas till Aptus smart interface • • • • • •

Kan anslutas till doseringsutrustning • • • • • •

Fundament, höjd mm 135 135 135 135 135 135

Luddlåda, rekommenderad volym, l  42 42 42 72 72 72

Normalcentrifugerande  
tvättmaskiner

•	 Standard	 
�  Tillval/förberedd 

-   Inte tillgänglig  
x Data saknas 
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Torktumlare BaseLine™
T 5120 K

StreamLine™
T 7156 E

StreamLine™
T 7156 K

StreamLine™
T 7156 VP

ProLine™
T 201 E

Grunddata 

Artikelnummer 122201 122105 122106 122107 121053

Trumvolym, l 120 155 155 155 201

Kapacitet 1:20, kg 6 7,5 7,5 7,5 10

Mått, BxDxH, mm 595x668x850 630x793X900 630x833x900 630x840x900 687x710x1050

Trumdiameter, Ø mm 577 570 570 570 660

Vikt, kg 49 76 86 92 80

Lucköppning, BxH, mm 360x310 360x310 360x310 360x310 520x420

Lucköppning, Ø mm - - - - -

Färg Kvartsgrå Kvartsgrå Kvartsgrå Kvartsgrå Skiffergrå

Ljudnivå dB(A) 53 54 61 67 54

Förbrukningsdata, full maskin

Elförbrukning, kWh 2,8 3,3 3,5 2 4,1

Anslutningar 

Elanslutning 2~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 2~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz

Ånganslutning - - - - -

Gasanslutning - - - - -

Effekt, kW (standard) 2,8 5,9 5,1 3,4 4,9

Säkring, A (standard) 10 10 10 10 10

Evakueringsanslutning,  Ø mm - 100 - - 100

Evakuerad luft, m3/h - 180 - - 150

Tryckfall max, Pa - 50 - - 50

Kondensavlopp, mm 21 - 22 22 -

Tillbehör/tillval

Kan anslutas till bokningssystem � � � � •

Kan anslutas till myntbox � � � � •

Kan anslutas till Aptus smart interface � � � � -

Fundament std, höjd mm 325 300 300 300 300

Torktumlare

•	 Standard	 
�  Tillval/förberedd 

-   Inte tillgänglig  
x Data saknas 

PODABs huvudkontor på Ekonomivägen 9 i Sisjön.
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Torktumlare ProLine™ 
T  220 MP

ProLine™ 
T 350 MP

ProLine™
T 24

ProLine™
T 35

ProLine™
D 55

ProLine™ 
D 77

Grunddata 

Artikelnummer 121024 121006 121046 121047 121041 121042

Trumvolym, l 217 347 530 680 1021 1408

Kapacitet 1:20, kg 10,8 17,4 26 34 51 70

Mått, BxDxH, mm 711x1038x1622 800x1191x1622 965x1270x1975 965x1490x1975 1178x1725x2177 1349x1749x2388

Trumdiameter, Ø mm 670 762 930 930 1180 1289

Vikt, kg 140 150 275 305 624 760

Lucköppning, BxH, mm - - - - - -

Lucköppning, Ø mm 576 576 810 810 683 683

Färg Rostfri front Rostfri front Skiffergrå Skiffergrå Vit Vit

Ljudnivå dB(A) 64 66 - - 66 66

Förbrukningsdata, full maskin

Elförbrukning, kWh 4,7 7,5 - - - -

Anslutningar 

Elanslutning 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz

Ånganslutning - - • • • •

Gasanslutning - - - - � �

Effekt, kW (standard) 9,8 12,8 30,8 36,8 10 10

Säkring, A (standard) 16 20 50 80 10 16

Evakueringsanslutning,  Ø mm 150 200 200 200 250 300

Evakuerad luft, m3/h 400 696 950 1200 2718 4162

Tryckfall max, Pa 50 50 260 300 100 100

Kondensavlopp, mm - - - - - -

Tillbehör/tillval

Kan anslutas till bokningssystem • • • • • •

Kan anslutas till myntbox • • • • • •

Kan anslutas till Aptus smart interface - - - - - -

Fundament std, höjd mm - - - - - -

Torktumlare

•	 Standard	 
�  Tillval/förberedd 

-   Inte tillgänglig  
x Data saknas 

Titta närmare på PODABs produkter som finns utställda på kontoren i Göteborg och Stockholm.
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Torkskåp BaseLine™
TS 4

ProLine™ 
TS 63 E

ProLine™ 
TS 63 VP

ProLine™ 
TS 93 E

ProLine™ 
FC 20

Grunddata 

Artikelnummer 131001 131032 131031 131034 131035

Kapacitet, kg 4 8 8 16 20/6 larmställ

Mått, BxDxH, mm 595x615x1915 1200x640x1870 1200x650x1995 1800x800x1955 1800x800x1955

Hänglängd, m 16 16 16 32 6 larmställ

Vikt, kg 61 145 165 235 200

Dörröppning, ° 180 190 190 190 190

Färg Grå Skiffergrå Skiffergrå Skiffergrå Skiffergrå

Ljudnivå, dB(A) 60 62 56 65 65

Förbrukningsdata, fullt skåp

Elförbrukning, kWh/kg 0,5 0,5 0,25 0,54 0,34/0,98*

Anslutningar 

Elanslutning 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz

Effekt, kW 1,54 6,3 1,5 9,45 12,45

Säkring, A 10 10 10 16   20

Evakueringsanslutning,  Ø mm 100 125 - 160 160

Evakuerad luft, m3/h 50 230 - 300 300

Tryckfall max, Pa 60 70 - 260 210

Tillbehör/tillval

Förberedd för bokningssystem - • • • •

Förberedd för myntbox - • • • •

Torkskåp

* Vadd/membran

Mangel KM 752 GMP e100.25 GMP e140.25 GMP e160.30 GMP e200.30

Grunddata 

Artikelnummer 151110 190001 190003 190004 190006

Typ Kallmangel Varmmangel Varmmangel Varmmangel Varmmangel

Kapacitet/h, kg - 25 30 50 60

Valsbredd, mm 730 1000 1400 1600 2000

Mått, BxDxH, mm 1060x820x1070 1520x445x1250 2090x580x1250 2140x690x1300 2740x730x1300

Valsdiameter, mm 120 250 250 300 300

Valshastighet, v/min 14 15 15 15 15

Valstryck, kg/cm² 560 - - - -

Vikt, kg 90 104 116 231 253

Färg Grå Grå Grå Grå Grå

Anslutningar 

Elanslutning 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz

Effekt, kW 0,37 6,18 7,68 12,5 16,1

Säkring, A 10 10 16 20 25

Evakueringsanslutning,  Ø mm - - - 75x55 75x55

Evakuerad luft, m3/h - - - 115 115

Manglar

•	 Standard	 
�  Tillval/förberedd 

-   Inte tillgänglig  
x Data saknas 
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Centrifug C 46 ES

Grunddata 

Artikelnummer 111008

Trumvolym, l 38

Kapacitet, kg 6-8

Mått, BxDxH, mm 540x680x830

Vikt, kg 75

Lucköppning,  Ø mm 250

Motorupphängning Frisvängande

Färg Rostfri

Centrifugering, v/min 1400

G-faktor vid full centrifugering 416

Ljudnivå dB(A) 70

Anslutningar 

Elanslutning 3~N, 400V, 50Hz

Effekt, kW (vid elkoppling) 0,33

Säkring, A (vid elkoppling) 10

Avloppsventil, Ø mm 75

Kapacitet användningsområde

Fastighetstvätt max, kg 8

Centrifug Doserings-
utrustning

Pump-o-tronic® 2 pumpar 4 pumpar 6 pumpar

Pump-o-matic 2 pumpar

Grunddata 

Artikelnummer 101082 101084 101086 101063

Pumpkapacitet, ml/sek/pump 5 5 5 5

Mått, BxDxH, mm 370x160x260 470x160x260 770x160x260 198x172x115

Anslutningar

Slangtyp Santropene Santropene Santropene Santropene

Elanslutning 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz

Effekt, W 20 40 60 9

Säkring, A 0,4 0,4 0,4 0,315

Vattenanslutning, Ø 3/4" 3/4" 3/4" -

•	 Standard	 
�  Tillval/förberedd 
-   Inte tillgänglig  
x Data saknas

Torkrumsutrustning Hygrotork* TT 3000 TT 4

Grunddata 

Artikelnummer 141020 141000 141005

Teknik Värmefläkt Avfuktare Avfuktare 

Kapacitet, kg 7 6-10 10-15

Max rumstorlek, m² golvyta 12-15 6-10 10-30

Mått, BxDxH, mm 420x410x500 610x540x1055 715x500x1390

Torktemperatur 30 30 30

Cirkulerande luftmängd, m³/h 2000-2600 1200 1700

Avfuktningskapacitet, l/h - 2,5 3,5

Max torktid, 50% restfuktighet, h - 2 2

Färg Vit Galvaniserad Rostfri/svart

Ljudnivå dB(A) 65 59 59

Förbruk. data, 50% restfuktighet till skåptorrt

Elförbrukning, kWh/kg 0,5-0,8 0,32 0,32

Anslutningar 

Elanslutning 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz 3~N, 400V, 50Hz

Effekt, kW 6 2,3 3,5

Säkring, A 10 10 10

Evakuerad luft, m3/h 100 - -

Tryckfall max, Pa 170 - -

Kondensavlopp, mm - 19 20

Torkrums- 
utrustning

* Kräver tillbehörspaket, art nr 141022
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Produktion: AB PODAB. Repro och tryck: Billes Tryckeri AB i Mölndal.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck. 
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AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: sales@podab.se, www.podab.se

2013-12-10. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. 
Det är det som gör oss till specialister.

Specialister på professionell tvättstugeutrustning

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning 
sedan 1945. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och 
restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara 
nämna några platser.

Expertis och service

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och 
ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar och 
räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar utrustning-
en, demonstrerar den för användarna och finns givetvis till hands för 
stöd och service om det skulle behövas.

PODAB Finans

Att köpa ny tvättutrustning kan vara en betydande investering. 
PODAB Finans hjälper dig med en fördelaktig lösning där utrust-
ningen hyrs ut i mellan 24-60 månader. I hyran ingår service, re-
servdelar, delar, uppgraderingar och underhållsbesök. Du vet exakt 
vad tvättstugeutrustningen kostar per månad, slipper binda kapital 
och betalar endast för en funktion. En funktion som är skattemäss-
igt avdragsgill. 

Lär känna oss på www.podab.se

Din närmaste återförsäljare är:

Vad är PODAB?


