
 

 

Pressmeddelande den 1 november 2013 
 

Electrolux Laundry Systems vinner tävlingen om bästa torkutrustning 
 

I tekniktävlingen, Energieffektiv torkutrustning för flerbostadshus, stod Electrolux 
Laundry Systems med torktumlaren T4300LE, som vinnare. Torktumlaren fick bästa 
resultat i kriterierna, energisnålast, snabbast torkningstid och lägsta pris per 
torkning (kr/kg tvätt) och över tid tack vare lägsta livscykelkostnad. 
 
Tävlingen som initierats av BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva 
flerbostadshus, och Energimyndigheten har pågått under ett år och i verkliga miljöer, d.v.s. 
riktiga tvättstugor. Det gör tävlingen än mer relevant eftersom andra studier oftast 
genomförs i kliniska miljöer där den mänskliga faktorn av olika användare inte är inkluderad. 
 
Det främsta syftet med tävlingen har varit att påskynda utvecklingen av energieffektiva 
koncept och torkutrustning för tvättstugor. Studier och mätningar har visat på ett stort 
behov av energieffektivare teknik eftersom torkutrustning är den del i tvättprocessen som 
idag kräver mest energi, upp till 10 gånger mer. Med tanke på att man direkt reducerar sina 
totala driftskostnader kan det vara både ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att göra 
en nyinvestering även om den befintliga utrustningen är relativt ny.  
 
-Det är en nödvändighet att driva utvecklingen inom segmentet torkutrustning vilket är helt i 
linje med Electrolux Laundry Systems syn på forskning och utveckling. Vi arbetar ständigt 
med att förbättra tekniken och är kända för våra innovativa lösningar. Vi är mycket stolta 
över den prestigefulla vinsten, säger Olof Strandberg, Key Account Manager, Electrolux 
Laundry Systems Sweden AB. 
 
För ytterligare frågor kontakta, Olof Strandberg, 0372-665 17, olof.strandberg@electrolux.se  
Bildmaterial, kontakta Christina Rosdahl, 0372-665 35, christina.rosdahl@electrolux.se  
 
Beställargruppen för tekniktävlingen består av Energimyndighetens beställargruppen för energieffektiva 
flerbostadshus, BeBo. Medlemmarna är: HSB, Svenska Bostäder, Stockholmhem, Familjebostäder, Sigtunahem, 
ÖrebroBostäder, Helsingborgshem, Gavlegårdarna, Uppsalahem, Alingsåshem, Hyresbostäder i Växjö, 
Riksbyggen, Eksta Bostads AB, Fastighetsägarna Stockholm, Förvaltaren, SABO, Stena Fastigheter Stockholm AB, 
Kopparstaden, AB Landskronahem, Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

Med ett brett urval av tvättutrustning för professionellt bruk kan vi på Electrolux Laundry Systems ta fram den 
utrustning som passar bäst för just din verksamhet. Vår uppgift är att se till att tvätthanteringen blir precis så 
lönsam och enkel som ni har tänkt er. Oavsett om det gäller en tvättstuga i flerbostadshus, tvätt i egen regi inom 
hotell, äldrevård eller arbetskläder hjälper vi er att analysera tvättbehovet och dimensionera Textilvårdsrummet. 
Electrolux Laundry Systems är en del av the Electrolux Group - med mer än 50.600 anställda. Electrolux är 
världens ledande tillverkare av hushållsprodukter och tvättutrustning för professionellt bruk.  Electrolux är en 
pålitlig partner! 


