
Tillbehör

Benfundament till BaseLine- och StreamLine-
serierna. Placerar maskinerna på en ergono-
misk nivå.

Höjd inkl fot: 300/325 mm
Passar till: TM 5056, TM 5057, TM 7056, TM 7066, 
T 5120, T 7156 E/K/VP

Benfundament BaseLine/StreamLine

Benfundament till ProLine HX 65-80 och ProLine 
T 201 E. Placerar maskinerna på en ergonomisk 
nivå. 

Höjd inkl fot: 220/300 mm
Passar till: HX 65-80, T 201 E

Fundament  till ProLine HX 105-280 och NX 
80-280. Placerar maskinerna på en ergonomisk 
nivå. 

Höjd inkl fot: 160/200 mm
Passar till: HX 105-280, NX 80-280

Benfundament ProLine Fundament ProLine

Tavlan tillverkas efter önskemål med två till åtta 
tvättpass och eventuell parkeringsskena för 
outnyttjade lås. Antal tvättpass med tider och 
märkning anges vid beställning.

Bokningstavla Bokningscylinder

Bokningscylindrar med 2000 olika nyckelkom-
binationer i huvudnyckelsystem. Omärkt eller 
märkt med lägenhetsnummer. Tavlans märkning 
och cylindrarna kan fås i rött, blått, grönt, gult 
eller vitt.

Aptus interface

Tillsammans med Aptus har vi utvecklat ett 
kommunikationsinterface för intelligent upp-
koppling. Med detta integrerat i tvättmaskiner i 
BaseLine- och StreamLine-serien kan bokning 
och felkodshantering skötas elektroniskt. 

Art nr 51282

Grå/rostfri, inkl. rensfilter. Placeras mellan tvätt-
maskin och avlopp för att hindra ludd och grus 
från att fastna i avloppet. Rännans avloppsrör 
har Ø 40 mm.

24 liter (BxDxH: 610x250x185 mm) Art nr 161032
42 liter (BxDxH: 820x340x180 mm) Art nr 161000
70 liter (BxDxH: 1210x375x170 mm) Art nr 161002

Väggmonterat dunkställ i lackerad plåt avsett för 
dunkar med tvätt- och sköljmedel. Underlättar 
städning och placerar dunkarna på en ergo-
nomisk höjd. Plats för 6 st 5-litersdunkar eller 4 
st 10-litersdunkar.

Art nr 101097

UppsamlingsrännaDunkställ

För montage mellan dörrbladet och cylinderrin-
gen. Bokningscylinder används för att blockera 
dörrlåset.

Passar samtliga dörrtyper.
Art nr 161030

Låsblockerare

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det finns  
möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För full-
ständiga garantivillkor se www.podab.se.

Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget 
annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i 
flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem 
och ridhus, för att bara nämna några platser.



Torklinesats för torkrum. Komplett torklinesats 
med dubbla linpar av inplastad stålvajer med 
fästanordningar och spännband. 100 m lina.

Art nr 141004

Vägg-/takfläkt för torkrum vid installation av 
avfuktare. Gör torkprocessen i torkrum betydligt 
effektivare.

Takfläkt, 240 V  Art nr 141003 
Takfläkt, 400 V  Art nr 141006 
Väggfläkt, 240 V Art nr 141007 
Väggfläkt, 400 V  Art nr 141010

FläktTorklinesats

Arbetsbord för tvättstugan med skiva av laminat 
i bok med metallben i skiffergrå lack och 
ställbara fötter.

BxDxH: 1400x700x735 mm 
Art nr 161016

Arbetsbord L 1400
Väggfast strykbräda som är försedd med kraftig 
silikonväv. Monteras mot vägg och kan fällas 
ihop när den inte används. Höj- och sänkbar.

LxB: 1214x435 mm
Art nr 161011

Lakansträckare med spännstycken av bok eller 
plast. Monteras ca 1,3 m över golv. 

B: 640 mm

Plastvals Art nr 161012 
Trävals Art nr 161037

Korg som placeras under lakansträckaren för 
att underlätta ihopvikning och fastsättning av 
lakan. 

Art nr 161013

Strykbräda SB 13

KorgLakansträckare

Helpressad rostfri plåt med räfflad tvättbräda, 
volym 47 liter.

BxDxH: 600x450x900 mm 
Art nr 161003

Tvättho T 60

Rostfri tvättbänk som kan vändas till både höger 
och vänster. Finns i två utföranden. Dörrar som 
tillval.
 
TB 10, BxDxH: 1000x600x900 mm Art nr 161006
TB 12, BxDxH: 1200x600x900 mm Art nr 161007

Tvättbänk TB 10-12 
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Galghängare
Väggfast, utfällbar hängare i galvaniserat stål 
med plats för flera galgar. Galghängaren är 42 
cm lång i utfällt läge.

Art nr 161014


