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 ...ένα οικολογικό, χωρίς διαλύτες σύστημα για ένα πιο υγιεινό χώρο εργασίας;

 ...μια αξιόπιστη λύση που καθορίζει με ασφάλεια όλα τα ευαίσθητα υφάσματα;

 ...έναν εξοπλισμό που τον χειρίζεστε εύκολα εσείς ή το προσωπικό σας;

 ...έναν αξιόπιστο τρόπο λειτουργίας που σας εξασφαλίζει επιτυχία στην δουλειά σας;

 ...πολλούς ικανοποιημένους πελάτες από τις υπηρεσίες σας;

Θέλετε...



lagoon® Advanced Care
Μία λύση, πολλαπλά οφέλη
Βιώσιμο. Φιλικό για το περιβάλλον, χωρίς να χρησιμοποιούνται τοξικοί διαλύτες για τον 
καθαρισμό; ο μόνος διαλύτης είναι το νερό

Ευαίσθητο στα ευαίσθητα. Εξαιρετικά αποτελέσματα στα πλέον ευαίσθητα υφάσματα 
και στα μάλλινα που καθαρίζονταν μόνο με στεγνό καθάρισμα πριν

Η απόλυτη αλλαγή. Εύκολο υγρό καθάρισμα, χωρίς την ανάγκη σκληρής εκμάθησης νέων 
τεχνολογιών και τεχνικών λεπτομερειών

Υψηλή παραγωγικότητα. Βελτιωμένος παράγοντας μεγαλύτερου φορτίου με 
πρωτοποριακή αποτελεσματικότητα υγιεινής καθαριότητας. Γρηγορότερη διαδικασία για 
γρηγορότερη επιστροφή του κεφαλαίου επένδυσης

Η καλύτερη απόδοση στον καθαρισμό. Ταχύς, αποτελεσματικός υγιεινός καθαρισμός 
για να παρέχεται στους πελάτες σας “express service”



Οικολογικός καθαρισμός με βάση το νερό:
Η φυσική επιλογή για κάθε είδους ύφασμα
Μεταξωτά, μάλλινα, κασμήρια, βισκόζη, κεντήματα, ρούχα με πούλιες,
ή οποιοδήποτε άλλο είδος, καθαρίζονται, ανανεώνονται,
φρεσκάρονται με βάση το νερό. Από παλτά έως πανάκριβες τουαλέτες,
από μάλλινες κουβέρτες έως κουρτίνες: Δεν υπάρχει περιορισμός στο
σύστημα lagoon® Advanced Care.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Χονγκ Κονγκ και Ινδία το εμπορικό σήμα Woolmark είναι ένα πιστοποιημένο εμπορικό σήμα.

Τα προγράμματα υγρού καθαρισμού lagoon® για τα μάλλινα είναι εγκεκριμένα από την Woolmark 
Company από το 2004, για υφάσματα που έχουν την σήμανση Woolmark – μόνο στεγνός καθαρισμός.



Μοναδικά ολοκληρωμένη διαδικασία
Για πιο αποδοτικές υπηρεσίες
Πρωτοπορία στον υγρό καθαρισμό: όλα τα οφέλη από το νερό με την ταχύτητα και 
απλότητα στο υδατοδιαλυτό πλύσιμο.

Έτοιμα για 
παράδοση

Έτοιμο για 
σιδέρωμα
= 20 λεπτά 

Υγρός καθαρισμός 
25 λεπτών

Παραλαβή 
ρούχων

Φινίρισμα
= 5 λεπτά

Προ-ψεκασμός
5 λεπτών

ProV’tex. Υψηλότερος παράγων 
χωρητικότητας με απαλή περιδίνηση νερού

Η αποκλειστική από την Electrolux λειτουργία ProV’tex πετυχαίνει 
την έξυπνη υδραυλική δράση με υψηλή αποτελεσματικότητα 
και κορυφαία ομαλότητα, ώστε να παρέχεται η μεγαλύτερη 
δυνατή χωρητικότητα στο Lagoon σε σχέση με οποιοδήποτε 
άλλο σύστημα υγρού καθαρισμού. Χωρίς κανένα κίνδυνο 
τσαλακωμάτων, ο παράγοντας χωρητικότητα είναι αυξημένος 
κατά 50% σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη παραδοσιακή λύση. 
Το νερό απομακρύνει τους λεκέδες από τα υφάσματα και αυτοί 

αποβάλλονται χάρη στην ιδανική περιδίνηση η οποία υποκαθιστά 
την περιστροφή του κάδου. 

Πιο ευαίσθητο και αποτελεσματικό 
στέγνωμα από ποτέ

Εντελώς στεγνό στην αφή, χωρίς υπόλοιπα λεκέδων που 
πρέπει να απομακρυνθούν, ελάχιστο finishing: Οι κουρτίνες 
είναι έτοιμες για φινίρισμα αμέσως μετά το στέγνωμα, δεν 
χρειάζονται πλέον το κρέμασμα. Τα υφάσματα μετά το 
στέγνωμα είναι πιο “τρυφερά”, πιο μαλακά. 

Ειδικά απορρυπαντικά και προ-ψεκασμός 
για την επίτευξη των καλύτερων 
αποτελεσμάτων.

Η νέα γενιά απορρυπαντικών και νέων προγραμμάτων 
καθαρισμού, με την πλήρη γκάμα των προ-ψεκαστικών, καθιστούν 
εγγυημένη την απομάκρυνση όλων των λεκέδων, από την μελάνη 
έως το γράσο, από το κρασί έως το κερί, χωρίς να αφήσουν ίχνος. 
 

Πως λειτουργεί

Συνολικός χρόνος καθαρισμού = 55 λεπτά

Παραδοσιακά 
Μηχανική δράση

lagoon® Advanced Care
Υδραυλική δράση



James Leat Ιδιοκτήτης του “Ideal CLEANERS”

Απόδοση που ανατρέπει το κατεστημένο και 
αλλάζει τα δεδομένα
Το Lagoon® Advanced Care αλλάζει τα δεδομένα στην επαγγελματική καθαριότητα. Είναι μια 
διαδικασία χωρίς διαλύτες και φιλική για το περιβάλλον. Εξαιρετικά, εγγυημένα αποτελέσματα 
υγιεινής καθαριότητας, γρήγορα, παραγωγικά, απλά και βιώσιμα ώστε να προσφέρεται στους 
πελάτες σας οι πιο καλές δυνατές υπηρεσίες.

Παράγοντας απόδοση Διαλύτης*
Παραδοσιακός 
υγρός καθαρισμός

lagoon® 
Advanced Care

Διαχείριση διαφορετικών υφασμάτων & ειδών ρούχων

Βαθμός καθαριότητας σε λιπαρούς λεκέδες

Βαθμός καθαριότητας σε υδατοδιαλυτούς λεκέδες

Για γρήγορες υπηρεσίες

Ευκολία εργασιών finishing

Εύκολη ροή εργασίας

Βιωσιμότητα, μέλλον της λύσης

Τα στοιχεία τεκμηριώνονται από τα εργαστηριακά τεστς και έρευνες της Electrolux Professional σε διάφορα καταστήματα καθαρισμού. Στοιχεία 
διατίθενται κατόπιν αίτησης.

* διαλύτες = υπερχλωροαιθυλαίνιο και άλλοι κύριοι διαλύτες

“Όσοι κοιτάνε στο μέλλον, θα επιλέξουν το
lagoon® Advanced Care”

“Χάρη στο lagoon® Advanced Care μπορούμε να πλύνουμε τα πάντα 
τώρα με νερό. Τα ρούχα βγαίνουν πλέον καθαρά με βελτιωμένο 
σχήμα και φόρμα και αυτή είναι εύκολη δουλειά. Δεν χρειαζόμαστε 
πια τους διαλύτες.

Με το lagoon® Advanced Care πλένουμε πλέον τα ρούχα ή τον 
ιματισμό. Δεν είναι μόνο πιο ασφαλές για εμάς και για το περιβάλλον, 
αλλά επιπλέον αυτά εκτός του ότι είναι πιο καθαρά και υγιεινά, 
μυρίζουν φρεσκάδα και δίνουν μια ευχάριστη, θαυμάσια αίσθηση 
όταν τα αγγίζουμε.

Μόνο μια ώρα χρειάζεται ένα τέλεια φινιρισμένο κομμάτι. Έτσι 
δίνουμε στους πελάτες μας express service, όταν χρειάζεται. 
Είμαστε ικανοποιημένοι με την λειτουργία τους και οι πελάτες μας 
αγαπάνε τα αποτελέσματα που τους προσφέρουμε.”

Το Ινστιτούτο Hohenstein έχει διεξάγει συγκριτικά τεστ 
αποτελεσμάτων για το lagoon® Advanced Care και για τον 
καθαρισμό με διαλύτες σε ευαίσθητα είδη, σε εργαστηριακές 
συνθήκες. Μετά από 10 πλύσεις, τα τεστς κατέδειξαν ότι και 
οι δύο τεχνολογίες έχουν ίδια ή συγκρινόμενα αποτελέσματα 
σχετικά με την φθορά, όμως μεταβολές στις διαστάσεις 
και απώλειες χρωμάτων στην δεύτερη. Περισσότερες 
πληροφορίες κατόπιν αίτησης.



Το lagoon® Advanced Care διατίθεται σε 2 διαφορετικές λύσεις ανάλογα την παραγωγικότητα, 
δίνοντάς σας τη μέγιστη ευελιξία και τη δυνατότητα επέκτασης στο μέλλον 

Essential set
70 μικρά τεμάχια / ημέρα 

Μπείτε στον τομέα υπηρεσία υγρού καθαρισμού 
με την επαγγελματική λύση που τέλεια αρμόζει 
για κάθε υπάρχουν στεγνοκαθαριστήριο. 
Best-in-class απόδοση, 
χωρίς απαιτήσεις διαθέσιμων χώρων: 
Αυτό είναι το lagoon® Advanced Care

Χωρητικότητα ανά διαδικασία 
Από 6 έως 8 μικρά τεμάχια 

Εξοπλισμός
W555H + T5130 + ED αντλίες
+ πακέτο απορρυπαντικών
 

Absolute set
250 τεμάχια / ημέρα 

Η ιδανική λύση για την αντικατάσταση του εξοπλισμού ενός 
στεγνοκαθαριστηρίου 15 κλ και με επιπλέον δυνατότητα 
αύξησης της παραγωγικότητας. 
Στο Absolute set, συμπεριλαμβάνεται το Essential set 
ώστε να εξασφαλίζεται το express service. 
Μεγαλύτερα τεμάχια και ποσότητες διαχειρίζονται από το 
Absolute set

Χωρητικότητα ανά διαδικασία
Από 6 έως 8 μικρά τεμάχια + από 18 έως 27 τεμάχια την φορά

Εξοπλισμός
W555H + T5130 + W5180H + T5350 + ED αντλίες
+ πακέτο απορρυπαντικών. Φινίρισμα.

Το lagoon® Advanced Care περιλαμβάνει έξυπνα απορρυπαντικά και ένα ειδικό κιτ προ-ψεκασμού για απαράμιλλη 
λειτουργία υγρού καθαρισμού.

Τα εμπορικά σήματα Electrolux και lagoon® εγγυώνται μια πραγματική οικολογική χωρίς διαλύτες προσέγγιση για τον 
καθαρισμό διαφορετικών υφασμάτων και ειδών ρούχων,
απαράμιλλα αποτελέσματα καθαρισμού και επιχειρηματικές επιδόσεις, μέγιστη λειτουργική ευελιξία.
Ευρεία γκάμα μηχανημάτων και χωρητικοτήτων, διαθέσιμα για να καλύψει κάθε ανάγκη.

Το lagoon® Advanced Care είναι μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και 
εξυπηρέτηση after sales. Υλικό επικοινωνίας και προωθητικά κιτ για βιτρίνες καταστημάτων, είναι διαθέσιμα για την ενίσχυση 
της εικόνας του κάθε καταστήματος.

Απόδοση που ανατρέπει το κατεστημένο και 
αλλάζει τα δεδομένα

Εύπλαστη λύση, διαμορφώστε την
ανάλογα με τις ανάγκες σας



Κορυφαία απόδοση
Με γνώμονα το περιβάλλον
  Όλα τα εργοστάσια της Electrolux Professional είναι 
πιστοποιημένα με ISO 14001.

  Όλα τα προϊόντα της Electrolux Professional έχουν σχεδιαστεί για 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού, και για 
χαμηλές εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον.

  Τα τελευταία χρόνια, περισσότερα από το 70% των προϊόντων  
Electrolux Professional έχουν αναβαθμιστεί με χαρακτηριστικά που  
σχεδιάζονται πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών και 
λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον.

  Όλα τα προϊόντα της Electrolux Professional είναι 
συμβατά με τους διεθνείς κανόνες ROHS και 
REACH, πάνω από 95% ανακυκλώσιμα.

  Όλα τα μηχανήματα της Electrolux Professional 
ελέγχονται 100% ποιοτικά από έμπειρους τεχνικούς.

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ  ΕΛΛΑΣ  Α.Ε. - Professional 
Θεσ/κη: Λήμνου 4, Τ.Κ. 546 27
Τηλ.: 2310 561880-889  Φαξ: 2310 552997
Αθήνα:  Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1 
Άλιμος, Τ.Κ. 174 55
Τηλ.: 210 9859019  Φαξ: 210 9854884
Email: foodservice@electrolux.com.gr

Follow us on
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