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Electrolux OLD TIMER 
20 évnél régebben működő mosodai berendezéseink

Professzionális mosodai berendezéseket 30 ezer üzemórás működésre tervezik. Napi egyműszakos használat esetén 
ez körülbelül 15 éves életkort jelent.
Az Electrolux a mosodai berendezések piacán mindig a tartósság, megbízhatóság és a műszaki újítások szimbóluma 
volt. 1992 óta képviseljük a márkát a magyar piacon. Számos, elsők között eladott berendezésünk ma is használatban 
van, de működnek ennél régebbi, még a szocializmus idején az országba került 30-40 éves Electrolux gépek. Közülük 
mutatunk be néhányat.

A LEGRÉGEBBI

A 70-es évek a nagyvilágban a leszerelési tárgyalások, az olajválság és később a disco időszaka volt. A legrégebbi  
hazánkban működő professzionális Electrolux mosodai berendezést ekkor gyártották.

1975 - NÉBIH, Budapest (volt Állategészségügyi Intézet) - Electrolux FL183 ipari mosógép

Az Állategészségügyi Intézetben egy 1975-ben gyártott, programozható, 
lyukkártyás vezérlésű berendezés működik.

Hihetetlenül hangzik, de ez a majdnem 40 éves gép ma is működőképes 
állapotban van, köszönhetően a kiváló konstrukciónak, valamint a szakszerű 

használatnak és karbantartásnak.
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AZ OSZTRÁK KAPCSOLAT
A 80-as évek közepe az enyhülés évei voltak, Gorbacsov lett a Szovjetúnió vezetője, 
Budapesten adott koncertet a Queen, először rendeztünk Forma-I-es Magyar 
Nagydíjat és a magyar fociválogatott akkor szerepelt utoljára világbajnokságon.

Csatlakozzon Ön is elégedett partnereinkhez! Kérje ajánlatunkat! 06/26/540-315

DANUBIUS HOTELS GROUP
1972-ben a Belkereskedelmi Minisztérium hozta létre a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalatot, még a szocialista 
tervgazdaság idején. Azóta folyamatosan terjeszkedve nemzetközi szállodalánccá alakult. Ennek fontos állomása 
volt a 80-as években gyors egymásutánban két nyugat-magyarországi szálloda átadása. 1985 júliusában nyílt meg  
a Thermál Hotel Sárvár, 1986 márciusában pedig a a Thermal és Sport Hotel Bük.
A mosodai berendezésekhez osztrák kapcsolatokon keresztül jutottak hozzá.

1985 - Danubius Health Spa Resort Sárvár****
 

Electrolux WE60, TT210, IM140

1986 - Danubius Health Spa Resort Bük****

Electrolux TT350, TT1000, IM140 

A PIACGAZDASÁG ÚJRAINDUL
A 90-es évekre megszűnt a hidegháború, 
felbomlott a Szovjetúnió, hosszú idő után először 
tartottak szabad választásokat hazánkban, és 
áttértünk a piacgazdaságra. Cégünk ezekben az 
években lett Electrolux-képviselet a professzionális 
mosodatechnika területén. 

1993 - Pszichiátriai Betegek Otthona, Tápiógyörgye
Az intézmény első ügyfeleink egyike, amellyel két évtizedes kiváló kapcsolatot ápolunk. Elsőként 
eladott gépeink még működnek, azóta folyamatosan korszerűsítik mosodájukat. A gépparkjuk az 
elmúlt 20 év Electrolux berendezéseiből áll.


