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Λύση για την φροντίδα
από την Electrolux Professional

anced Care
φροντίδα των ευαίσθητων υφασµάτων 

1

φροντίδα των ευαίσθητων υφασµάτων 
 Electrolux Professional
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ολοκληρωµένη πρόταση

lagoon ® Advanced Care
είναι µια ολοκληρωµένη πρόταση η οποία 
περιλαµβάνει µηχανήµατα και περιλαµβάνει µηχανήµατα και 
αναλώσιµα, επίσης, συµβουλευτικές 
υπηρεσίες, εκπαίδευση µετά την πώληση, 
υλικά επικοινωνίας, τα πάντα για να 
εξασφαλιστεί η πιο επιτυχή λειτουργία της 
επιχείρησή σας. 
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Ο ∆ιορατικός Πελάτης

Θέλει να έχει µια εναλλακτική λύση στο
Στεγνό Καθάρισµα µε διαλύτες

� Χρείαζεται µία λύση εύκολη στο χειρισµό
� Χρειάζεται µία λύση που να προσφέρει αξιοπιστία
� Χρειάζεται ένα γρήγορο αποτέλεσµα� Χρειάζεται ένα γρήγορο αποτέλεσµα
� Θέλει να επενδύσει σε µία βιώσιµη λύση 

Επειδή

Θέλει να έχει ικανοποιηµένους πελάτες και
µία κερδοφόρα ανάπτυξη για την επιχείρηση
του
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Πελάτης

στο 

αξιοπιστία

πελάτες και 
επιχείρηση 
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lagoon ® Advance d
5 Κορυφαία Χαρακτηριστικά

Πελάτες Ευχαριστηµένοι
Εξαιρετικά αποτελέσµατα για κάθε 
είδους ενδύµατα, χάρη στα 
εξειδικευµένα απορρυπαντικά και 
τα ειδικά προγράµµατα.

Ταχεία Απόδοση
…µε καλύτερο

Μοναδικό σύστηµα υγρού καθαρισµού που µπορεί
Σύστηµα Στεγνού Καθαρισµού
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…µε καλύτερο
ανά πλύση, λιγότερη
κηλίδες, πιο εύκολο
γρηγορότερο αποτέλεσµα

Παραλαβή – Παράδοση σε 1 ώρα
Τα έξυπνα απορρυπαντικά  και οι 
διαδικασίες έχουν σαν αποτέλεσµα τα 
ενδύµατα να είναι πλήρως στεγνά µετά 
το στεγνωτήριο.
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d Care
Χαρακτηριστικά

Βιώσιµη & Φιλική στο Περιβάλλον
Καθαρισµός µε βάση το νερό. Χωρίς τα 
µειονεκτήµατα του στεγνού καθαρίσµατος 
µε διαλύτες, τα οποία µπορεί να είναι 
επικίνδυνα  για το προσωπικό. 

Απόδοση της Επένδυση
καλύτερο συντελεστή φόρτωσης 

µπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε υπάρχον 
Καθαρισµού µε διαλύτες

καλύτερο συντελεστή φόρτωσης 
πλύση, λιγότερη προεργασία για τις 

πιο εύκολο φινίρισµα, 
γρηγορότερο αποτέλεσµα.

Ευγενικό µε τα ευαίσθητα
Απαλό µε τα ευαίσθητα υφάσµατα και 
τα µάλλινα που επισηµαίνονται για  
στεγνό καθάρισµα, λόγο της µικρότερης 
µηχανικής δράσης.  Εγκεκριµένο από 
την WOOLMARK



Συγκριτικός Πίνακας
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Πίνακας
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lagoon ® Advanced Care
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Care

lagoon  Advanced Care:
Μία λύση, πολλαπλά οφέλη

Οικολογικό καθάρισµα µε νερό:
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Οικολογικό καθάρισµα µε νερό:
Η φυσική επιλογή για κάθε ένδυµα

Το µοναδικό συνεχούς ροής:
Πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση 

Το σύστηµα που αλλάζει:
Την απόδοση σε όλους τους τοµείς

Μία ευέλικτη λύση: 
Που προσαρµόζεται στις ανάγκες σας
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Η ΛΥΣΗΗ ΛΥΣΗ

nced Care



Πως δουλεύει
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Αποκλειστικά νέο µηχάνηµα υγρού καθαρισµού, νέα 
προγράµµατα, έξυπνη γενιά νέων απορρυπαντικών

=
Ταχύτερη διαδικασία, βέλτιστη φόρτωση, 
εύκολο χειρισµό (µόνο 5 προγραµµατα  
καθαρισµού), λιγότερο φινίρισµα. 
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∆ιαδικασία Υγρού Καθαρισµού

Λειτουργία ProV’ tex . 
Υψηλό συντελεστή φόρτισης G-factor σε
συνδυασµό µε ένα απαλό χάδι νερού

� 50% υψηλότερο συντελεστή φόρτισης G-factor σε
σύγκριση µε τις παραδοσιακές λύσεις υγρού

καθαρισµού.

� Ευαίσθητο σχετικά µε τα ευαίσθητα, χάρη σε ένα
απαλό χάδι του νερού, πιο αποτελεσµατικό

καθαρισµό από τα παραδοσιακά συστήµατα
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Καθαρισµού

factor σε 

σε

υγρού

ένα

αποτελεσµατικό
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Στέγνωµα

Μετά το πλύσιµο
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Μετά το στέγνωµα

Ενδύµατα πλήρως στεγνά 
στο άγγιγµα
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στέγνωµα

� Βέλτιστη παραµένουσα υγρασία για εύκολο 
φινίρισµα, δεν απαιτεί κρέµασµα για στέγνωµα

� ∆εν αφήνει ανεπιθύµητες ζάρες χάρη στην 
δράση του έξυπνου µαλακτικού.



Απαιτήσεις Τελείώµατος
ελάχιστες, όσο αφορά
εξοπλισµό, την λειτουργία
δεξιότητες που χρειάζονται

∆ιαδικασία Τελειώµατος

Μετά το στέγνωµα

Για µικρά καταστήµατα

τεµ./µέρα) ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

αλλάξει ο εξοπλισµός

επεξεργασίας. Μικρές

µπορούν να ξεκινήσουν

σιδερώστρα ατµού.
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Τελείώµατος είναι 
όσο αφορά τον 
την λειτουργία και τις 
που χρειάζονται

Τελειώµατος

καταστήµατα (100–150
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ πια να

εξοπλισµός της τελικής

Μικρές επιχειρήσεις

ξεκινήσουν µόνο µε µία
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Κορυφαίες Λύσεις
Essential set

70 Μικρά τεµ./ηµέρα

Εισάγετε την επιχειρησή σας µε µία επαγγελµατική
στον Υγρό-Καθαρισµό που συµπληρώνει τέλεια 
οποιαδήποτε υπάρχουσα λειτουργία Στεγνού-Καθαρισµού
Το lagoon ® Advance Care σας προσφέρει πολύ καλύτερες
επιδόσεις µε µία µικρή επένδυση.  

Ικανότητα Φόρτωσης 
6 µε 8 µικρά τεµ. ανά κύκλο 

Εξοπλισµός

W555H + T5130
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W555H + T5130

Absolute set

250 τεµ./ηµέρα

Η ιδανική λύση για αντικατάσταση συστήµατος
Καθαρισµού και να απολαύσετε την πλήρη ευελιξία
προσφέρει το lagoon ® Advance Care . H Absolute Set  
περιλαµβάνει και το Essential Set  ώστε να σας
δυνατότητα για άµεση εξυπηρέτηση των πελατών
µεγάλα τεµάχια να αντιµετωπιστούν µε προτεραιότητα

Ικανότητα Φόρτωσης 
6 µε 8 µικρά τεµ. + 18 µε 27 τεµ. ανά κύκλο 

Εξοπλισµός

W555H + T5130 + W5180H + T5350 + Finishing

επαγγελµατική λύση 
τέλεια 

Καθαρισµού.  
πολύ καλύτερες 

Essential set & Absolute set
είναι εξοπλισµένα µε την 
αποκλειστική λειτουργία ProV’ tex
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συστήµατος 15 Kg Στεγνού-
πλήρη ευελιξία που σας 

Absolute Set  λύση 
να σας δίνει την 
πελατών σας και τα 

προτεραιότητα.  

W555H + T5130 + W5180H + T5350 + Finishing



Κόστος Λειτουργίας
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lagoon® Advanced Care Στεγνό-Καθάρισµα
διαλύτες

100 + 2

Λειτουργίας

14

Καθάρισµα µε
διαλύτες

Παραδοσιακό Υγρό-
Καθάρισµα

27% + 33%
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