Smartare. Snyggare. användarvänligare.

TVÄTTMASKINER & TORKTUMLARE

NYHET!
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Världsunik teknik och prisbelönt design
PODABs nya tvättmaskiner och torktumlare är i en egen och unik klass. Alla led i utvecklingen från design till montering, kännetecknas av noggrannhet, precision och kvalitet. Resultatet är produkter som är snyggare, smartare och användarvänligare än någonsin. Utsidan är prisbelönad för sin fina design. På insidan
finns nya, smarta lösningar som exempelvis världens första 3D-tvättsystem. Att produkterna är utformade med användarvänlighet i fokus är en självklarhet.
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Kvalitet i minsta detalj

Prisbelönt design

Världens första 3D-tvätt

Användarvänlig utrustning

Klimatsmart sortiment

Utvecklade i Schweiz och av
högsta kvalitet. Alla tvättmaskiner och torktumlare är minutiöst
genomtänkta och byggda för
minst 15 års hårt användande.

Produkterna har vunnit ett internationellt pris för sin fina design.
De är både fina att se på och
genomtänkta med finesser som
gör det enklare att tvätta.

Den världsunika 3D-trumman
har sex valkar, med en mjuk och
en hård sida. Tvätten bearbetas
olika beroende på valt tvättprogram, för bästa tvättresultat.

Användarvänliga maskiner med
en stor, tydlig display och en
intuitiv kontrollpanel. Displayen
visar bland annat program, temperatur och återstående tid.

Samtliga produkter är energisnåla men en av tumlarna sticker ut
som extra klimatsmart. Torktumlaren med värmepumpsteknik
sparar 50 % i energiförbrukning.

Nyheter
smartare, snyggare och användarvänligare

Tvättmaskiner
BaseLine TM 8060
StreamLine TM 9060/TM 9070
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Torktumlare
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BaseLine T 8118 K
StreamLine T 9153 E/T 9153 K
StreamLine T 9153 VP
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Teknisk specifikation
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6 goda skäl till att välja PODAB
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Produkter i världsklass
PODAB presenterar stolt en ny
generation tvättmaskiner och
torktumlare som är smartare,
snyggare och användarvänligare.
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Unika tvättmaskiner...
PODAB lanserar nya tvättmaskiner i BaseLine- och StreamLine-serierna. De
har testats för 15 års hårt användande och står för hållbarhet och driftsäkerhet. Alla tvättmaskiner är genomtänkta och har många smarta funktioner. En
stor fördel är exempelvis det revolutionerande 3D-tvättsystemet.

Smart konstruktion och funktion
Den nya tysta motorn i tvättmaskinerna säkerställer en energieffektiv drift
med lägsta ljudnivå. Den är extremt hållbar även vid maximal centrifugering.
Ljud och vibrationer absorberas på ett bättre sätt, vilket gör att tvättmaskinerna i BaseLine- och StreamLine-serien har lägst ljudnivå på marknaden.
För ett riktigt bra tvättresultat och ytterligare energieffektivitet har tvättmaskinerna ett 3D-tvättsystem.

Prisbelönt design
Allt fler börjar se vinsterna med att göra tvättstugan både trivsam och
funktionell. De nya produkternas designutmärkelse för god formgivning, går
i linje med PODABs strävan om att skapa trivsamma tvättstugor. De är både
snygga i sin formgivning och utformade med användarvänliga och intuitiva
funktioner. Spetstekniken gör det smidigare, mer effektivt och ännu mer
energisnålt att tvätta.

Användarvänligheten i fokus
Användarvänligheten har givetvis varit i fokus. Den stora, tydliga displayen
har en intuitiv kontrollpanel och visar bland annat program, temperatur, återstående tid och centrifugeringshastighet. Det finns snabbstart för de vanligaste programmen samt språkinställningar med 23 stycken valbara språk.
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...med världens första 3D-tvättsystem
3D-trumman garanterar perfekt tvättresultat och en skonsam behandling av textilierna. De speciellt utformade och smart placerade valkarna tar tvättmaskinerna till en
helt ny nivå. 3D-tvättsystemet justerar tvättprocessen individuellt utefter typ av tvätt,
hur mycket tvätt och hur hårt smutsad tvätten är.

Tvätten ändrar
riktning

Genialisk 3D-trumma
I trumman sitter sex stycken unikt utformade valkar som gör att tvätten rör sig i tre
riktningar. Textilierna får en större rörelse när valkarna är halverade och det skapas en
slalombackeeffekt. Plaggen rör sig både runt och fram och tillbaka vilket ger en bättre
bearbetning av godset. Tvätten behandlas olika beroende på valt tvättprogram och
tvättprocessen effektiviseras.

Hård

Smarta funktioner
Valkarna spolar vatten över tvätten och den återfuktas kontinuerligt. Det tillsammans
med bearbetningen från olika håll ger en skonsammare tvättprocess och renare tvätt,
på kortare tid.

Mjuk

Perfekt tvättresultat
Beroende på vilket program som väljs kan trumman snurra olika länge, åt olika håll.
Det ger möjlighet till mycket skonsam eller intensiv bearbetning. Utformningen av
trumman gör också att plaggen vattnas ut effektivt vid hög centrifugering utan att
slita på textilierna.
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BaseLine
TM 8060

BaseLine TM 8060 är en kompakt tvättmaskin med en trumvolym på 60 liter och en
kapacitet på 7 kg. Med sin praktiska storlek passar maskinen utmärkt även i mindre
utrymmen. En professionell produkt som är mycket bra och prisvärd.

Prisvärd tvättmaskin
Nu är tvättmaskinerna i BaseLine-serien ännu bättre. Konstruerade med tre stötdämpare istället för två, vilket är en stor fördel eftersom maskinerna blir mer hållbara och
driftsäkra. På insidan finns det världsunika 3D-tvättsystemet och utsidan är prisbelönt
för sin fina design. En ny professionell tvättmaskin, med revolutionerande egenskaper,
till samma låga investeringskostnad som innan.

Sparar energi och vatten
Det unika 3D-tvättsystemet, i kombination med WED (Water Efficiency Drum) reducerar vatten- och energiförbrukningen. Tvättmaskinen är även utrustad med WLS –
Water Level System – som anpassar vattenmängden efter vilken typ av tvätt och hur
mycket tvätt som läggs i tvättmaskinen.

Passar utmärkt
även i mindre
utrymmen.
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Användarvänlig med smarta tvättprogram
BaseLine TM 8060 kommer med 15 stycken olika tvättprogram som exempelvis program speciellt framtagna för allergiker. Därtill finns ett ECO 60°-program som sänker
vatten- och energiförbrukningen. Expresstvätt kan också väljas för att förkorta tvättiden. Den stora tydliga displayen med en intuitiv kontrollpanel gör det enkelt att tvätta.

StreamLine

TM 9060, TM 9070
StreamLine TM 9060 och TM 9070 är tystgående och effektiva tvättmaskiner. De har
en trumvolym på 60 och 70 liter och en kapacitet på 7 och 8 kg. Perfekta tvättmaskiner för tvättstugan med lite högre belastning, där kvalitet är av stor betydelse.

Hög kvalitet och driftsäkerhet
Tvättmaskinerna i StreamLine-serien har fyra stycken stötdämpare vilket gör konstruktionen mycket stabil och hållbar. De är kvalitetsmaskiner som kombinerar optimalt
tvättresultat med ergonomi och en tyst gång. Även vid hög centrifugering på 1600 v/
min är ljudnivån extremt låg, bara 63 dB. De är nästintill vibrationsfria vilket gör att de
passar perfekt där det finns behov av tystgående maskiner, exempelvis i tvättrum med
intilliggande lägenheter.

Smarta tvättprogram och doseringsråd
StreamLine TM 9060 och TM 9070 kommer med 15 olika tvättprogram. En viktsenor
ger doseringsråd. Allt från sportkläder, skjortor och gardiner till silkesplagg tvättas
enkelt. Det finns ett ECO 60°-program som sänker vatten- och energiförbrukningen.
Expresstvätt kan också väljas för att förkorta tvättiden.

Marknadens
lägsta restfuktighet.
Endast 43 % fukt
kvar efter tvätt.

Låg restfuktighet sparar energi
TM 9060 har marknadens lägsta restfuktighet. Plaggen har bara 43 % fukt kvar efter
tvätt och är ordentligt urvattnade. Det ger en kortare torktid som sparar energi. Kombinationen av den unika 3D-trumman och WED (Water Efficiency Drum) bidrar även
det till att vatten- och energiförbrukningen minskar.
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Torktumlare av högsta kvalitet
De nya torktumlarna i BaseLine- och StreamLine-serierna har fått utmärkelsen ”Red dot award” för sin fina design och är fyllda med användarvänliga och innovativa funktioner. De finns i flera olika varianter. Välj mellan
kondens, evakuering eller värmepumpstumlare.

Smarta torkprogram
Torktumlarna har olika program som gör att nästan alla typer av kläder
kan torkas. Det finns exempelvis program för extra ömtåliga material som
kräver skonsam torkning.

Hög kvalitet och fin design
Torktumlarna i BaseLine- och StreamLine-serierna är utvecklade efter
samma filosofi. En noggrann och exakt tillverkning, vilket ger maskiner av
högsta kvalitet. Insidan är fylld av finesser och utsidan är prisbelönt för sin
fina design.

Enkla att använda
Torktumlarna är liksom tvättmaskinerna mycket användarvänliga. För att
underlätta i- och urlastningen är dörren extra stor och trumman försedd
med belysning. Den ergonomiskt utformade displayen är tydlig, överskådlig och intuitiv. För att dämpa störande ljud är tumlarna mycket välisolerade, något som även minskar värmespillet.
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BaseLine

T 8118 K

BaseLine T 8118 K är en kompakt och energisnål kondenstumlare med en trumvolym på 118 liter och en kapacitet på 7 kg. Med sin praktiska storlek är torktumlaren
utmärkt även i mindre utrymmen. Den passar också på platser där luften inte kan
evakueras ut.

Torkprogram för många behov
Torktumlaren har både automatiska och manuella program. Det finns exempelvis
program för extra ömtåliga material som kräver skonsam torkning.

Sparar energi
BaseLine T 8118 K är en energisnål torktumlare med automatisk fuktavkänning som
avbryter torkprocessen när tvätten är torr. Dessutom är den utrustad med aerodynamiskt utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av
tvätten.

Prisbelönt och användarvänlig design
Torktumlaren är både fin att se på och minutiöst genomtänkt vad gäller användarvänligheten. Några enkla knapptryckningar är det enda som behövs för att använda torktumlaren. Panelen visar programval, återstående tid och torkinstruktioner på 23 olika
språk. Menyn återgår alltid till svenska. Välj mellan höger- eller vänsterhängd lucka.

En kompakt
och energisnål
torktumlare med
automatisk fuktavkänning.
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StreamLine

T 9153 E, T 9153 K
StreamLine T 9153 E och T 9153 K är torktumlare av kompromisslös kvalitet. De
har en trumvolym på 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Välj mellan kondens- eller
evakueringsutförande. Båda torktumlarna har en prisbelönt design och en gedigen
konstruktion.

Torkprogram för många behov
Torktumlarna kommer med 15 standardprogram. Det går att torka de flesta plagg,
exempelvis jeans, skjortor, silkesplagg, gardiner och ytterkläder. För extra ömtåliga
material finns program som torkar textilierna extra skonsamt. En finess i StreamLineserien är programmet där man torkar sängkläder. Den reverserande trumman aktiveras för att lakanen inte ska sno sig och bilda bollar.

Energisnålt och hållbart

Kompromisslös
kvalitet som ger
ökad driftsäkerhet
och hållbarhet.
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T 9153 E och T 9153 K är energisnåla torktumlare med automatisk fuktavkänning
som avbryter torkprocessen när tvätten är torr. De är utrustade med aerodynamiskt
utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten.
Den nya lagerkonstruktionen med kullager ökar driftsäkerheten och hållbarheten.
Dessutom är de mycket välisolerade, vilket ger en tyst och energisnål drift.

Fördelar med evakuerings- och kondenstumlare
T 9153 E är en evakuerande torktumlare som är snabbare och kräver mindre underhåll än de andra modellerna. T 9153 K är en kondenstumlare som passar utmärkt om
luften inte kan evakueras ut.

StreamLine
T 9153 VP

StreamLine T 9153 VP är en torktumlare med värmepump som har en trumvolym
på 153 liter och en kapacitet på 8 kg. Utsidan är prisbelönad för sin fina design och
insidans fördelar gör den till en av de mest energisnåla torktumlarna på marknaden.
När energieffektivisering prioriteras är T 9153 VP ett bra val.

Mycket energisnål
T 9153 VP är en energieffektiv torktumlare med värmepump. Vid full last är den hela
50% energieffektivare än en torktumlare av evakuerande modell. Den tillhör vårt sortiment av ECO-innovation produkter. Det innebär att den är framtagen med extra fokus
på att bidra till en bättre miljö. Samtidigt som driftskostnaderna blir låga.

Torkprogram för många behov
Blusar, silkesplagg, klänningar och ömtåliga syntetmaterial, allt kan torkas i T 9153 VP.
Det finns även ett program som fräschar upp textilierna utan att man behöver tvätta
dem.

Självrengörande
Torktumlaren rengör sig själv två gånger under varje torkprogram och minimerar
luddansamling i värmepumpen. Det gör att tumlaren håller längre och bibehåller sin
effektivitet, samtidigt som den inte behöver rengöras för hand lika ofta.

Slutet luftsystem = 100% återvinning

11

Teknisk specifikation
Tvättmaskiner
Huvuddata
Artikelnummer, ventil/pump
Trumvolym, l
Kapacitet, kg

BaseLine TM 8060

StreamLine TM 9060

StreamLine TM 9070

100211/100210

100212

100214/100213

60

60

70

7

7

8

1500

1600

1600

Tvättid, min

60

60

60

Vattenförbrukning, l

65

65

72

Ljudnivå vid centrifugering, dB(A)

63

63

63
1,5

Max centrifugering, v/min

Energiförbrukning, kWh

1,3

1,3

Restfuktighet, %

44

43

45

Effekt, kW

4,6

4,6

4,6

595x665x850

630x708x900

630x708x900

Vikt och mått
BxDxH, mm
Vikt, kg

90

95

97

Lucköppning, Ø mm

340

340

340

Anslutningar
2~N/400V/50Hz

2~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

Säkring, A

Fas/spänning/frekvens

10

10

10

Vattenventiler, Ø tum

3/4

3/4

3/4

Avloppsventil, yttre Ø mm

50

50

50

Vattenutlopp pump, Ø mm

21

-

21

Förbrukningsdata normaltvätt 60° full maskin, kallvattenansluten.

Teckenförklaring
- Inte tillgänglig
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Torktumlare
Huvuddata
Artikelnummer

BaseLine T 8118 K

StreamLine T 9153 E

StreamLine T 9153 K

StreamLine T 9153 VP

122108

122109

122110

122111

Trumvolym, l

118

153

153

153

Kapacitet, kg

7

8

8

8

Torkkapacitet, g/min

37

78

60

50

Torktid, min

83

45

59

70

Ljudnivå, dB(A)

50

54

56

56

Energiförbrukning, kWh

3,0

3,5

3,4

1,8

Effekt, kW

2,8

5,9

5,1

3,4

595x628x849

630x789x901

630x833x900

630x830x900

50

76

90

86

360x310

360x310

360x310

360x310

Vikt och mått
Mått, BxDxH, mm
Vikt, kg
Lucköppning, BxH, mm
Anslutningar
Fas/spänning/frekvens

2~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

3~N/400V/50Hz

2~N/400V/50Hz

Värmeeffekt, kW

2,5

5,5

4,6

2,0

Säkring, A

10

10

10

10

Evakueringsanslutning, Ø mm

-

100

-

-

Evakuerad luft, m³/h

-

180

-

-

Tryckfall max, Pa

-

150

-

-

Kondensavlopp, Ø mm

22

-

22

22

Köldmedium

-

-

-

R134a

Mängd köldmedium, gram

-

-

-

510

Förbrukningsdata normal temperatur, full maskin.
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6 goda skäl till att välja PODAB
Välkommen till oss på PODAB. Vår vision är att skapa bekymmersfria tvättstugor. En utopi för många men en verklig målsättning för oss. Vi menar att våra högkvalitativa
produkter, vår specialistkompetens och engagerade service leder till bekymmersfria tvättstugor. Om tvättstugan är bekymmersfri är också du som kund nöjd. Och det är
något vi lovar – att göra dig nöjd, eller snarare supernöjd. Därför erbjuder vi våra nya kunder Supernöjd Kundgaranti.
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Specialister

Ekonomi

Användare

Kvalitet

Miljö

Sedan 1945 har PODAB jobbat
med professionell tvättstugeutrustning. Hos oss får du
kunskap och engagemang från
första möte till installation och
färdig tvättstuga.

Behöver du hjälp att planera
tvättstugan på ett praktiskt och
ekonomiskt sätt? Inga problem.
Vi besiktigar din tvättstuga,
räknar ut driftskostnader och
besparingar, och rekommenderar rätt lösning för dig.

För att tvättstugan ska bli bekymmersfri är det många som
ska vara nöjda. Maskinerna
ska vara enkla och snabba att
använda, och de ska passa
brukarnas behov. Därför börjar vi
alltid med en behovsanalys.

Din tvättstuga ska hålla och
fungera i många år. Därför är
hög kvalitet en självklarhet för
oss. Våra tvättmaskiner är tillverkade för minst 15 års nyttjande.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör:
installationer, leveranser och
service.

Vi erbjuder klimatsmarta produkter med många finesser
som gynnar mijön. Vår moderna
tvättstugeutrustning kan minska
din vatten- och energiförbrukning betydligt. Håll utkik efter
ECO-innovation!

SPECIALISTER

SERVICE

KVALITET

DEN
BEKYMMERSFRIA
TVÄTTSTUGAN
Service
När utrustningen installerats,
finns vi givetvis till hands för stöd
och service. Vill du ha hjälp av
oss får du en personlig kontakt
som engagerar sig direkt, så att
det blir enkelt och bekymmersfritt för dig.

EKONOMI

ANVÄNDARE

MILJÖ
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Vad är PODAB?
PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat.
Det är det som gör oss till specialister.
Specialister på professionell tvättstugeutrustning
PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerbostadshus,
på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och
ridhus, för att bara nämna några platser.
Expertis och service
Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och
ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar
och räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar
utrustningen, demonstrerar den för användarna och finns
givetvis till hands för stöd och service om det skulle behövas.
Vid behov av finansiering hjälper PODAB Finans dig med en
fördelaktig lösning.
Vi är specialister.
Och för oss är du speciell.
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Lär känna PODAB på podab.se

