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ÚJ ELECTROLUX MOSODÁK
Megújult integrált intézményi mosoda - DÁKA

A dákai Otthon kastélyépülete eredetileg a Batthyány család tulajdonában volt. Az 1849-ben 
kivégzett Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök lánya, Gróf Batthyány Ilona végrendeletében a 
kastélyt árva leánygyermekek otthonának létesítésére hagyta.

Többszöri fenntartó- és profilváltás után napjainkban az intézmény-
ben értelmi fogy atékos felnőtt személyek laknak, és a hasonló fel-
adatokat ellátó otthonok összevonása után Dáka lett Veszprém me-
gyében az integrált intézményi központ.

A dákai otthon 2016-ban jutott forráshoz komplett mosodai géppark beszerzéséhez. Mint megyei integrált intézmény, 
200 fő ellátását kellett megoldani, ami jelentős mintegy 600 kg/műszak mosási kapacitásigény kiszolgálását jelenti. A 
régi berendezéseik helyett teljesen új gépeket terveztek. Minőségi márkát, modern, energiatakarékos berendezéseket 
kerestek, megbízható szervizháttérrel és alkatrészellátással. Az Electrolux-ot választották. Egy db 14 kg-os és 3 db 27 
kg-os kapacitású mosógép, 3 db 27 kg-os szárítógép és egy nagyteljesítményű kalander látja el a tisztítási feladatokat.

Vasad, Nádas Pihenőpark
Nádas Pihenőpark Budapesttől 30 km-re, a 4-es 
főút mentén, egy öthektáros területen található 
zöldövezetben. 38 szobás wellness szálloda, pihe-
nőpark horgásztó, kalandpark, tófürdő, két játszótér, 
valamint számos pihenésre alkalmas helyszín várja 
a természetet kedvelőket. Az étterem és a különter-
mek egész évben működnek szinte minden hétvégén 
helyt adva esküvői rendezvényeknek.
A szálloda Electrolux-gépekből komplett mosodai 
gépparkot vásárolt. A kedvező üzemeltetési tapasztalok és a minőségi tisztítás hatá-
sára további mosógép vásárlásával, soron kívüli kapacitásbővítésbe kezdtek.



ELECTROLUX IPARI MOSODAI GÉPEINK
Professzionális felhasználók részére
1992 óta: több mint 2000 eladott mosodai gép közel 500 ügyfél részére

EGYÉB IPARI MOSODAI BERENDEZÉSEK 
• Higiénikus mosó-centrifugáló automaták (20-110 kg kapacitással)
• Ipari finiselő berendezések (vasalópultok, gőzbábuk, mosodai prések, foltkezelő asztalok)
• Ipari centrifugák

FIXVÁZAS MOSÓAUTOMATÁK
NORMÁL ÉS KÖZEPES FORDULATON 

CENTRIFUGÁLÓ BERENDEZÉSEK
Fűtési alternatívák: elektromos / gőz

W575N/S   8 kg
W585N/S   9 kg
W5105N/S   11 kg
W5130N/S   14 kg
W5180N/S   20 kg
W5250N/S   28 kg
W5330N/S   35 kg

IPARI MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPEK
Fűtési alternatívák: elektromos

WD5130  14*/7** kg
WD5240  27*/13,5** kg

*mosás/**szárítás

IPARI HŐLÉGSZÁRÍTÓK
Fűtési alternatívák: elektromos / gőz / gáz

T5130   6  kg
T5190   8  kg
PD9C   9  kg
T5250   11  kg
T5290   14  kg
T5300S  2× 14  kg
T5350   16  kg
T5550   27  kg
T5675   34  kg
T4900   45  kg
T41200   60  kg

MAGAS FORDULATON CENTRIFUGÁLÓ
FELFÜGGESZTETT DOBSZERKEZETŰ MOSÓAUTOMATÁK

Fűtési alternatívák: elektromos / gőz

W555H   6  kg
W565H   7  kg
W575H   8  kg
PW9C   9  kg
W5105H   11  kg
W5130H   14  kg
W5180H   20  kg
W5240H   27  kg
W5300H   33  kg
W4400H   45  kg
W4600H   65  kg
W4850H   90  kg
W41100H   120  kg

IPARI KALANDEREK
Fűtési alternatívák: elektromos / gőz / gáz

� 23 cm  IB4 2310, 2314, 2316
� 33 cm  IC4 3316, 3320
� 48 cm IC4 4819, 4821,
 4825, 4828, 4832
� 90 cm  C.FLEX 900
� 120 cm  C.FLEX 1200

FÉLIPARI GÉPEK (óvodák, bölcsődék, kisebb idősotthonok számára) 

Electrolux WE170
félipari mosógép
434.000,-Ft+ÁFA

Electrolux TE1120
félipari szárítógép
356.000,-Ft+ÁFA

Az Electrolux korszerű 8 kg-os félipari mosógépe és 
szárítógépe ideális választás kisebb kapacitásigényű 
felhasználók, óvodák, bölcsődék, panziók, éttermek, 
fodrászatok, fitness klubok, takarítócégek és egyéb vál-
lalkozások számára 
Az ipari berendezéseknél olcsóbbak, a háztartási gé-
peknél tartósabbak, élettartamuk 7500 üzemóra, amely 
4-5-szöröse a háztartási gépekének. Rozsdamentes 
acél kivitelűek, összeépítő keret segítségével egymásra 
telepíthetők, ezáltal kis alapterületen is elférnek. 

Rendelhető opciók: 
– lábazat beépített fiókkal 
– összeépítő keret, kihúzható polccal 


