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A construir a 
lavandaria 
segura*



Lutar contra os 
inimigos invisíveis
Atualmente, enfrentamos desafios sem precedentes como resultado da situação 
de saúde global. Hoje, a nossa prioridade é proporcionar-lhe, a si, aos seus 
clientes e à sua equipa, a confiança de que o bem-estar de todos está garantido, 
permitindo a gestão contínua do seu negócio da melhor maneira possível.

RISE é o instituto de pesquisa e inovação 
parceiro da Suécia. Por meio de programas 
de colaboração internacional com a 
indústria, as universidades e o setor público, 
o RISE garante a competitividade da 
comunidade empresarial sueca a nível 
internacional e contribui para uma sociedade 
sustentável.

2.800 funcionários envolvem-se e apoiam 
todos os tipos de processos de inovação. O 
RISE é um instituto de pesquisa independente 
e estatal, que oferece uma experiência única 
em mais de 100 ambientes de teste e 
demonstração de tecnologias, no contexto 
dos produtos e serviços.
O RISE é um parceiro de longa data da 
Electrolux Professional no desenvolvimento e 
validação de soluções específicas para o 
mercado de lavandaria.

A linha 6000 é 
potenciada pelo 
programa Global de 
Higiene Avançada
da Electrolux 
Professional 
para garantir o registo 6* de inativação do Vírus 
SARS-CoV-2 através da combinação de ciclos de 
lavagem , secagem  e passagem a ferro.

Graças aos programas Globais de Higiene 
Avançada Electrolux Professional, consegue 
entregar roupas limpas e desinfetadas no seu 
negócio de lavandaria.

Electrolux
Profissional em
parceria com
RISE AB  
para identificar e validar o 
protocolo em vigor mais 
adequado para conseguir 
a inativação de 
microrganismos 
patogénicos em têxteis por 
meio do processo de 
lavagem.

Higiene de 
confiança

Certifique-se de que a sua roupa 
é efetivamente desinfetada em 
cada ciclo, para um resultado 
seguro.



Definitivamente... 
Tranquilidade na sua 
lavandaria!
Hoje, a procura pela desinfeção e segurança da roupa é uma constante em todos os 
ambientes de lavandaria, seja uma lavandaria comercial, um lar, um hotel ou um 
hospital. Ao escolher a Electrolux Professional, pode contar com um processo completo 
que inclui máquinas, programas, detergentes e sistemas de rastreio para garantir os 
melhores resultados de desinfeção em todos os tipos de têxteis e materiais.

As máquinas de lavar, os secadores e 
as calandras da linha 6000, através dos 
programas Globais de Higiene 
Avançada da Electrolux Professional e 
dos protocolos de processos de higiene, 
são os equipamentos certos para fazer a 
gestão da sua lavandaria sem 
preocupações.

Elevado nível de testes, realizados nos 
nossos laboratórios de Pesquisa e 
Desenvolvimento, e evidências científicas 
completas das análises RISE levam-nos a 
um ajuste preciso de cada parâmetro, 
não apenas em temperatura e tempo, 
mas também ao nível da água e carga.

É assim que podemos oferecer-lhe 
higiene comprovada em 
resultados testados, soluções 
customizadas e validadas 
fornecidas de fábrica, desde o 
primeiro dia, a como Plug & Play.

Têxteis específicos, não obstante 
as especificidades dos programas 
atuais, serão avaliados 
separadamente.

Passe por aqui para ver 
como pode garantir a 
desinfeção de roupa, 
graças à vasta gama de 
soluções Electrolux 
Professional.

Uma gama 
completa de 
soluções ao seu 
serviço 
Imagine o que é ser capaz 
de fornecer o conforto da 
roupa imaculada e a 
serenidade de uma 
inativação comprovada e 
substancial de agentes 
patogénicos.

*O registo 6
equivale a
99.9% de
redução de
infetividade viral.
A eficácia da redução do vírus SARS-
CoV-2 em têxteis processados com 
os equipamentos da Linha 6000 é 
aprovada pelo RISE (Instituto de 
Pesquisa da Suécia), com base nos 
dados de laboratório da Electrolux 
Professional.



Excelência
com o meio ambiente em mente

Todas as nossas fábricas têm certificação ISO14001.

Todas as nossas soluções são desenhadas para baixos consumos de água, energia, 
detergentes e emissões nocivas.

  Nos últimos anos, mais de 70% das características dos nossos produtos têm sido 
  atualizadas de acordo com as necessidades ambientais.

  A nossa tecnologia é compatível com a diretiva RoHS e o regulamento REACH e é mais 
  de 95% reciclável.

 Os nossos produtos têm o padrão de 100% de qualidade, sendo testados pelos mais
  reconhecidos especialistas.

Siga-nos

www.electroluxprofessional.com

A Excelência é central em tudo o que fazemos. Ao antecipar 
as necessidades dos nossos clientes, buscamos a Excelência 
com o nosso pessoal, na inovação, em soluções e serviços. 
Ser o OnE facilita a vida profissional dos nossos clientes, 
tornando-a mais rentável - e verdadeiramente sustentável 
todos os dias.
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