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Metos vaskemaskiner og tørketromler

Fellesvaskerier 
Omsorgsboliger



Metos vaskemaskiner og tørketromler

Metos sortiment omfatter nå også vaskemaskiner og tørketromler. 
Fellesvaskerier er en utmerket serviceform som er attraktiv for de som 
bor der, men den er også en investering som bidrar til å bevare boligens 
tilstand. Når boligen er utstyrt med et praktisk og romslig fellesvaskeri, vil 
beboerne benytte rommene som er bygget med dette formålet til vask, noe 
som har en effektiv og kontrollert avfukting. 

Metos profesjonelle vaskemaskiner og tørketromler er konstruert for å tåle 
nesten uavbrutt bruk. Programutvalget er så enkelt og tydelig som mulig. 
Programmene i de profesjonelle maskinene er energieffektive i forhold til 
brukt tid.

Metos tilbyr vaskemaskiner og tørketromler til alle bruksområder: vi har 
maskiner som oppfyller kravene til en omsorgsbolig, men også maskiner 
som oppfyller kravene som stilles til utrustningen i vaskerommet i et stort 
borettslag. 

Metos vaskemaskiner kan utrustes med myntautomater og automatiske 
vaskemiddeldispensere. Vaskemaskinene og tørketromlene har en 
kapasitet som tilfredsstiller alle behov: fra 6 kg til over 30 kg. 

Service til Metos vaskemaskiner fås via Metos velkjente servicenettverk.

Vaskemaskiner til 
profesjonelt bruk er 
konstruert for å tåle 
kontinuerlig bruk. 





Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet
Vaskemaskinen SC65 er en profesjonell enhet med trommel 
og kar i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig 
profesjonelt bruk.

Stor dør for enkel innlasting
Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bru-
ken. Dørens diameter er 300 mm. Døren har softpakning på 
innsiden for tetting mot trommel og kar.

Varmt- og kaldtvannstilkobling
Vaskemaskinen SC65 kan kobles til kaldt og varmt vann, og 
maskinen velger hvilke som brukes etter programmet som 
velges. Dette kan medføre en sparing på opptil 30 % i tid 
og utgifter. 

Tekniske løsninger 
Invertermotor, firedobbel fjæring, fire effektive støtdempere, 
firepunktslager – teknologi som brukes i vaskerifasiliteter. 

Vaskeprogram
Den har de samme målene som en konsumentmaskin, men 
har programlengden til en profesjonell maskin. 16 tilgjen-
gelige vaskeprogramplasser. Blant programmene finnes to 
moppeprogrammer og to programmer for mikrofiberkluter. 
Gode muligheter til å justere programmene. En veldig effektiv 
sentrifugering på 1400 omdreininger per minutt.

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

Vaskemaskin SC65
Kapasitet 1:10/1:9 6 kg/7 kg
Sentrifugeringshastighet  omdreininger/min. 50–1400  
G-faktor 530 maks
Trommelvolum liter 60
Mål BxDxH (mm) 595x585x850
Vekt netto/brutto kg 73/78
Vanntilkobling kald og varm kPa (bar) 300–500 (3–5)
Tilkoblingsrør tommer 3/4”
Avløpssystem tommer 2”
El-tilkobling V/ph/ Hz 400V 3N
Oppvarmingseffekt kW 3,2
Lydnivå dB(A) Vask 48/sentrifugering  70
Energiklasse A++

Kode
Med avløpspumpe SC65P 4160725
Med avløpsventil SC65V 4160724
Sokkel med kar, rustfritt stål 4160834

Liten vaskemaskin SC65

● For plasser med ca 4 vaskeprogrammer per dag 
● Passer også til ømfintlige tekstiler
● Moppe-program, program til mikrofiberkluter
● Sentrifugeringshastighet 1400 o/min.
● Dobbel vanntilkobling
 ● Stillegående
● Lavt forbruk
● Tilgang med myntautomat
● Styrekort til vaskemiddeldispenseren er tilgjengelig

Til vask av 
mopper



Holdbar ståltrommel
Tørketrommelen DAM6/DAM6 HP er en profesjonell enhet med trom-
mel i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig profesjonell 
bruk. Vasken kan bevege på seg på en luftigere måte, takket være 
trommelens styreenhet.

Enkel rengjøring av viften
Apparatet har en vifte som du enkelt kan rengjøre selv. Døren er 
høyrehengslet. En venstrehengslet dør er tilgjengelig som alternativ. 
Stor døråpning 307 mm. Lofilterets sensor hindrer bruk hvis filteret 
ikke er på plass.

Tørkeprogram
Sju ferdige tørkeprogram. Maskinens skjerm viser gjenstående 
tørketid. Høye temperaturer for kortest mulige tørketider, og lave 
temperaturer for kunstfiber og andre ømfintlige tekstiler.

Tørkemetode 
Tørketrommelen kan fås med fraluftstilkobling DAM6 eller varme-
pumpe DAM6 HP. 

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

Tørketrommel med fraluftstilkobling DAM6, eller 
varmepumpe DAM6 HP

Tørketrommel DAM6 DAM6 HP
Kapasitet kg 6/7 6/7
Trommelvolum liter 112 112
Rotasjonshastighet omdreininger/min. 52 52
Mål Bredde (mm) 595 595

Dybde (mm) 585 585
Høyde (mm) 850 850

Vekt netto/brutto kg 39/45 52/56
Lukeåpningens diameter mm 307 307
Fraluftstilkobling mm 100
El-tilkobling V/ph/Hz 400V 3N 50 400V 3N 50
Oppvarmingseffekt kW 3,0 1,3
Lydnivå dB(A) 52 52
Luftflyt m³/h 245 indre

Kode Kode
4160747 4160749

Søylemontasjekit DAM6/SC65

SC65og DAM6 montert i søyle.

● For plasser med ca 4 vaskeprogrammer per dag



Ståltrommel og stålkar i rustfritt stål
Vaskemaskinen SC70 er en profesjonell enhet med trommel 
og kar i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig 
profesjonelt bruk.

Stor dør for enkel innlasting
Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bru-
ken. Dørens diameter er 300 mm. Døren har softpakning på 
innsiden for tetting mot trommel og kar. 

Varmt- og kaldtvannstilkobling
Vaskemaskinen SC70 kan kobles til kaldt og varmt vann, og 
maskinen velger hvilke som brukes etter programmet som 
velges. Dette kan medføre en sparing på opptil 30 % i tid 
og utgifter. 

Tekniske løsninger 
Invertermotor, firedobbel fjæring, fire effektive støtdempere, 
firepunktslager – teknologi som brukes i vaskerifasiliteter. 

Vaskeprogram
Den har de samme målene som en konsumentmaskin, men 
har programlengden til en profesjonell maskin. 50 tilgjenge-
lige vaskeprogramplasser. Blant programmene finnes mop-
peprogrammer og medisinsk programmer. Gode muligheter 
til å justere programmene. En veldig effektiv sentrifugering 
på 1400 omdreininger per minutt.

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

Vaskemaskin SC70
Kapasitet 1:10/1:9 6 kg/7 kg
Sentrifugeringshastighet  omdreininger/min. 50–1400  
G-faktor 530 maks
Trommelvolum liter 60
Mål BxDxH (mm) 595x591x850
Vekt netto kg 77
Vanntilkobling kald og varm kPa (bar) 300–500 (3–5)
Tilkoblingsrør tommer 3/4”
Avløpssystem pumpe standard, avløpsventil valgfritt
El-tilkobling V/ph/ Hz 400V 3N / 230V 3PE
Oppvarmingseffekt kW 3,2
Lydnivå dB(A)
Energiklasse

Kode
Med avløpspumpe SC70P 4160892

Vaskemaskin SC70

● Utv. utførelse titangrå stålplater
● Trommel og kar i rustfritt stål
● Enkel å bruke timer med fargeskjerm
● Tilgjengelig på 25 språk
● Opptil 50 programmer  

(inkludert Mop & Medical-programmer)
● Såpebeholder foran
● Kan stables med DAM7 tørketrommel
● Tilgjengelig med pumpe eller avløpsventil

Tilbehør
● Wi-fi-tilkobling
● Flytende såpepumper

SPEED QUEEN

Profesjonell 
maskin



● Utv. utførelse titangrå stålplater
● Trommel i rustfritt stål
● Stor døråpning (Ø 45 cm)
● Tilgjengelig på 25 språk
● Enkel å bruke timer med fargeskjerm
● Kan stables med SC70 vaskemaskin
●  Med fraluftstilkobling, kondenserer eller 

varmepumpe

Holdbar ståltrommel
Tørketrommelen DAM7/DAM7 HP er en profesjonell enhet 
med trommel i rustfritt stål – det eneste materialet som 
tåler daglig profesjonell bruk. Vasken kan bevege på seg 
på en luftigere måte, takket være trommelens styreenhet.

Enkel rengjøring av viften
Apparatet har en vifte som du enkelt kan rengjøre selv. 
Døren er høyrehengslet. En venstrehengslet dør er tilg-
jengelig som alternativ. Stor døråpning 45 cm. Lofilterets 
sensor hindrer bruk hvis filteret ikke er på plass.

Tørkeprogram
7 programmer. Maskinens skjerm viser gjenstående tørket-
id. Høye temperaturer for kortest mulige tørketider, og lave 
temperaturer for kunstfiber og andre ømfintlige tekstiler.

Tørkemetode 
Tørketrommelen kan fås med fraluftstilkobling DAM7, kon-
denserer DAMC7 eller varmepumpe DAM7 HP. 

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

Tørketrommel med fraluftstilkobling DAM7, kondenserer 
DAMC7 eller varmepumpe DAM7 HP

Tørketrommel DAM7
Kapasitet kg 6/7
Trommelvolum liter 117
Rotasjonshastighet omdreininger/min.
Mål Bredde (mm) 595

Dybde (mm) 654
Høyde (mm) 850

Vekt netto kg 40/44,4
Lukeåpningens diameter mm 450
Fraluftstilkobling mm 100
El-tilkobling V/ph 400V 3N / 230V 3PE
Oppvarmingseffekt kW 3,0
Lydnivå dB(A)
Luftflyt m³/h 245 

Kode
Med fraluftstilkobling 4160890

SPEED QUEEN



VERDENS MEST SOLGTE 

MYNTVASKEMASKIN

Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet
Vaskemaskinen SP10 er en profesjonell enhet med trommel 
og kar i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig 
profesjonell bruk. Apparatets hus er malt i atrasittgrått. 

Dør som kan åpnes umiddelbart
Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler 
bruken. Lukens diameter er 394 mm. Pause-funksjonen gjør 
det mulig å umiddelbart åpne døren.

Avløpspumpe
Modellen SP10 har avløpspumpe som standard. Avløpsventil 
er tilgjengelig som valgalternativ. 

Automatisk balansering 
Maskinen har en invertermotor, effektiv fjæring og støtdem-
ping. Fjæringen balanserer maskinen automatisk. 

Vaskeprogram
Kontrollpanelet er skrått i 45°-vinkel for bedre synlighet. 
Veldig brukervennlige, justerbare vaskeprogrammer. Seks 
ferdige vaskeprogrammer. Fire rom til vaske- og skyllemiddel. 
LED-signallampe og indikator til vasketid.

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

Vaskemaskin SP10
Kapasitet kg 10 
Sentrifugeringshastighet  omdreininger/min. 1200  
G-faktor 440 maks
Trommelvolum liter 96,8
Døråpning mm 394
Mål BxDxH (mm) 683x704x1027
Vekt netto/brutto kg 113/122
El-tilkobling V/ph/Hz 400V 3N 50
Oppvarmingseffekt kW 4,8
Lydnivå dB(A)

Kode
Med avløpspumpe og vaskemiddeldispenser SP10P DDE 4160721
Avløpsventil er tilgjengelig som valgalternativ

Vaskemaskin i en kompakt størrelse SP10

● For kontinuerlig bruk
● Skrått kontrollpanel forenkler bruken
● Sentrifugeringshastighet 1200 o/min.
● 6 ferdige vaskeprogrammer, kan justeres
● Dynamisk balanserer minsker vibrasjoner
● Tilgang med myntautomat

Kompakt 10 kg 
vaskemaskin



En kompakt tørketrommel til profesjonell bruk
Tørketrommelen SD10 er en profesjonell enhet med trom-
mel i galvanisert stål. Apparatets hus er malt i atrasittgrått. 

Stor dør
Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler 
bruken. Døråpningens mål er 520x410 mm. Døren kan 
omhengsles.

Fraluftstilkobling
En effektiv vifte som tørker vasken raskt. Tørkeren kobles 
til en luftkanal.  

Lofilter 
Lofilteret er stort og lett å tømme. Det befinner seg i den 
nedre kanten av døråpningen. 

Tørkeprogram
Kontrollpanelet er skrått i 45°-vinkel for bedre synlighet. 
Fire ferdige tørkeprogram. LED-signallampe samt indikator 
for gjenstående tørketid. Lydsignal ved avsluttet program.  

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

Tørketrommel i en kompakt størrelse med 
fraluftstilkobling SD10

Vaskemaskin SP10 og 
tørketrommel SD10 som 
stabil vaskesøyle.

Tørketrommel SD10
Kapasitet kg 10
Trommelvolum liter 198
Mål BxDxH (mm) 683x711x1027
Vekt netto/brutto kg 68/73
Døråpningens størrelse mm 520x410
Fraluftstilkobling mm 102
Luftflyt m3/h
El-tilkobling V/ph/Hz 400V/3  
Oppvarmingseffekt kW 5,3 
Lydnivå dB(A)

Kode
Fraluftstilkobling SD10 4160588

Vaskesøyle SPS10
Mål BxDxH (mm) 683x704x1986
Vekt netto/brutto kg 177/193
El-tilkobling V/ph/Hz 230V/1  
Effekt kW 4,8 + 5,2  

Kode
Vaskesøyle SPS10 4160592
Vaskesøyle med vaskemiddeldispenser SPS10 DDE 4160594

● For kontinuerlig bruk



Kapasitet 
6,5–32 kg

Konstruksjon
Topp-panel i rustfritt stål, front- og sidepaneler i antrasittgrå. 

Instruerende kontrollpanel
Instruerende kontrollpanel med brukervennlig Xcontrol-ma-
nøvrering. Ved hjelp av skjermen velger du eksakt hvilken vask 
og sentrifugering du ønsker. Rask og enkel å bruke.

Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet
Denne spesialdesignede trommelen i rustfritt stål drenerer 
vasken på en effektiv måte. Den store døren som kan åpnes 
i 180° vinkel forenkler bruken. Dørens diameter er 410 mm. 
Holdbar dørtetning.

Automatisk balansering 
Maskinen har en invertermotor, effektiv fjæring og støtdem-
ping. Maskinen balanserer vasken i trommelen automatisk, 
noe som minimerer vibrasjonene. 

Vaskeprogram
Veldig brukervennlige, justerbare vaskeprogrammer. 15 fer-
dige vaskeprogrammer. Fire rom til vaske- og skyllemiddel. 

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen. 
Maskinen meddeler om kommende servicebehov på for-
hånd. Service foran og bak, på siden kan den monteres til en 
tørketrommel.

● For kontinuerlig bruk

Vaskemaskin FX65 FX80 FX105 FX135
Kapasitet 1:10/1:9 6,5 kg/7 kg 8 kg/9 kg 11 kg/12 kg 14 kg/15 kg
Sentrifugeringshastighet  omdreininger/min. 1 165 1 165 1 075 1 075 
G-faktor 400 maks 400 maks 400 maks 400 maks
Trommelvolum liter 65 75 105 135
Døråpning mm 410 410 410 410
Mål BxDxH (mm) 710x740x1115 710x790x1115 795x795x1225 795x945x1225
Vekt netto/brutto kg 170/180 185/200 210/235 255/275
Vanntilkobling tommer 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Avløpsventil mm 76 76 76 76
Tilkoblingseffekt V/ph/Hz 400V 3N 50 400V 3N 50 400V 3N 50 400V 3N 50 
Oppvarmingseffekt kW 6 6 9 12 
Lydnivå dB(A) 65 (sentrifugering) 65 (sentrifugering) 65 (sentrifugering) 65 (sentrifugering)

FX65 FX80 FX105 FX135
Vaskemaskin 4160778 4160779 4160781 4160782
Forhøyningssokkel stål 135 mm 4160798 4160800 4160804 4160808
Forhøyningssokkel stål 200 mm 4160799 4160802 4160806 4160810

Profesjonell vaskemaskin FX65, FX105 og FX135

Alternativ
● myntautomat
● komplett programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering
● vaskemiddeldispenser og pumpe
● frontpanel i rustfritt stål



Alternativ
● myntautomat
● vaskemiddeldispenser og pumpe 
frontpanel i rustfritt stål

Konstruksjon
Topp-panel i rustfritt stål, front- og sidepaneler i antrasittgrå. 

Programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering
Kontrollpanel med komplett programmerbar Xcontrol Plus-ma-
nøvrering. 99 programplasser for vaskeprogrammer som 
lagres. Også spesialvask som bløtlegging, avkjøling og fukting.

Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet
Denne spesialdesignede trommelen i rustfritt stål drenerer 
vasken på en effektiv måte. Den store døren som kan åpnes 
i 180° vinkel forenkler bruken. Dørens diameter er 460 mm. 
Holdbar dørtetning.

Automatisk balansering 
Maskinen har en invertermotor, effektiv fjæring og støtdem-
ping. Maskinen balanserer vasken i trommelen automatisk, 
noe som minimerer vibrasjonene. 

Vaskeprogram
Veldig brukervennlige, fullstendig justerbare vaskeprogram-
mer. 20 ferdige vaskeprogrammer. Fire rom til vaske- og 
skyllemiddel. 

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen. 
Maskinen meddeler om kommende servicebehov på for-
hånd. Service foran og bak, på siden kan den monteres til en 
tørketrommel.

● For kontinuerlig bruk
● Moppeprogram

Vaskemaskin FX180 FX240 FX280
Kapasitet 1:10/1:9 18 kg/20 kg 24 kg/27 kg 28 kg/32 kg
Sentrifugeringshastighet  omdreininger/min. 980 980 915 
G-faktor 400 maks 400 maks 350 maks
Trommelvolum liter 180 240 280
Døråpning mm 460 460 460
Mål BxDxH (mm) 970x970x1410 970x1105x1410 970x1185x1410
Vekt netto/brutto kg 350/390 400/440 470/515
Vanntilkobling tommer 3/4” 3/4” 3/4”
Avløpsventil mm 76 76 76
Tilkoblingseffekt V/ph/Hz 400V 3N 50 400V 3N 50 400V 3N 50 
Oppvarmingseffekt kW 12 18 22 
Lydnivå dB(A) 65 (sentrifugering) 65 (sentrifugering) 65 (sentrifugering)

FX180 FX240 FX280
Vaskemaskin 4160783 4160784 4160786
Forhøyningssokkel stål 135 mm 4160812 4160816 4160820
Forhøyningssokkel stål 200 mm 4160814 4160818 4160822

Programmerbar profesjonell vaskemaskin FX180, FX240  
og FX280



Varmeisolert trommel
Tørketromler i T-serien er profesjonelle enheter med trommel 
i rustfritt stål. Trommeldiameteren er 760 mm, og de største 
modellene er 930 mm. Enheten er varmeisolert. 

Lofilteret er lett å rengjøre
Den store døren som kan åpnes i 270° vinkel forenkler bruken. 
En veldig stor døråpning som kan åpnes i 270° vinkel på de 
største modellene 810 mm. Lofilteret er selvrengjørende.

Tørkeprogram
Tre ferdige tørkeprogrammer med justerbar temperatur. Mas-
kinens skjerm viser gjenstående tørketid. Høye temperaturer 
for kortest mulige tørketider, og lave temperaturer for kunstfi-
ber og andre ømfintlige tekstiler. Fullstendig programmerbar 
Full Control-manøvrering finnes som alternativ, med opptil 
20 programplasser.

Tørkemetode 
Sensoren registrerer vaskens fuktighet og regulerer tørkeef-
fekten deretter. Optimal luftstyring i trommelen. T-tørketrom-
melen er fraluftstilkoblet.

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen. 

● For kontinuerlig bruk

Tørketrommel til profesjonelt bruk T

T9 T11 T13 T16 T24 T35
Kapasitet kg 9 11 13 16 24 35
Trommelvolum liter 190 250 285 345 530 680
Mål Bredde (mm) 795 795 795 795 965 965

Dybde (mm) 815 1070 1160 1280 1270 1490
Høyde (mm) 1465 1680 1680 1680 1975 1975

Vekt netto/brutto kg 170/180 230/240 250/265 250/270 270/300 305/330
Døråpningens diameter mm 600 600 600 600 810 810
Fraluftstilkobling mm 150 200 200 200 200 200
Luftflyt m3/h 350 520 550 600 950 1200
El-tilkobling V/ph/Hz 400V3N 400V3N 400V3N 400V3N 400V3N 400V3N 
Effekt kW 9 13,5 18 24 30 36
Lydnivå dB(A) 58,6 <70 <70 <70 <70 <70

T9 T11 T13 T16 T24 T35
Tørketrommel 4160052 4160011 4160014 4160016 4160763 4160765

Alternativ
● Myntautomat 
● Komplett programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering 
● Roterende trommel
● Programmet Sensodry registrerer restfuktighet
 ● Frontpanel i rustfritt stål

Kapasitet   
9–35 kg



Varmeisolert trommel
Tørketromler i T-serien er profesjonelle enheter med trommel 
i rustfritt stål. Trommeldiameteren er 760 mm, og de største 
modellene er 930 mm. Enheten er varmeisolert. HP-model-
lene har en varmepumpe som senker energiforbruket med 
over 60 %, og senker lydnivået.

Lofilteret er lett å rengjøre
Den store døren som kan åpnes i 270° vinkel forenkler bruken. 
En veldig stor døråpning som kan åpnes i 270° vinkel på de 
største modellene 810 mm. Lofilteret er selvrengjørende.

Tørkeprogram
Tre ferdige tørkeprogrammer med justerbar temperatur. Mas-
kinens skjerm viser gjenstående tørketid. Høye temperaturer 
for kortest mulige tørketider, og lave temperaturer for kunstfi-
ber og andre ømfintlige tekstiler. Fullstendig programmerbar 
Full Control-manøvrering finnes som alternativ, med opptil 
20 programplasser.

Tørkemetode 
Sensoren registrerer vaskens fuktighet og regulerer tørkeef-
fekten deretter. Optimal luftstyring i trommelen. T HP-model-
lene med varmepumpe kondenserer det fordampede vannet. 
Modellene kobles til avløpet. 

Diagnostikk
Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen. 

● For kontinuerlig bruk

Profesjonell tørketrommel T HP

T9 HP T11 HP T13 HP T16 HP
Kapasitet kg 9 11 13 16
Trommelvolum liter 190 250 285 345
Mål Bredde (mm) 795 795 795 795

Dybde (mm) 1275 1525 1615 1735
Høyde (mm) 1465 1680 1680 1680

Vekt netto/brutto kg 290/305 350/385 350/385 375/400
Døråpningens diameter mm 600 600 600 600
Fraluftstilkobling mm 
Luftflyt m3/h
El-tilkobling V/ph/Hz 400V3N 400V3N 400V3N 400V3N 
Effekt kW 2,9 2,9 2,9 2,9 
Lydnivå dB(A) <60 <60 <60 <60

T9 HP T11 HP T13 HP T16 HP
Tørketrommel 4160754 4160756 4160758 4160760
Forhøyningssokkel 4160824 4160826 4160828 4160830

Alternativ
● Myntautomat 
● Komplett programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering 
● Roterende trommel
● Programmet Sensodry registrerer restfuktighet
● Frontpanel i rustfritt stål
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Energiförbrukning jämförelse Vanlig torktumlare Torktumlare med värmepump
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Energiforbruk sammenligning Vanlig tørketrommel Tørketrommel med varmepumpe







Metos AS

Oslo - Hamar - Trondheim - Kristiansand - Bergen

tlf: 924 28 860

metos.norway@metos.no

www.metos.no 

Metos Partner

Telemark: Folkestad KVV Service AS tlf: 35 06 11 11

Hallingdal: Elektroservice Hallingdal Inst. AS tlf: 32 08 61 70

Rogaland: TS Storkjøkken AS tlf: 94 01 22 45

Nordland: Proffteknikk AS tlf: 91 77 13 17

Møre og Romsdal: Kvikk Storkjøkken AS tlf: 900 99 525

Møre og Romsdal: Rødal Elektroservice AS tlf: 95 900 800

Troms: Øverbygd Elektro AS tlf: 77 83 00 30

Finnmark: GK Inneklima AS, avd. Alta tlf: 78 44 90 00

Marine: Mare Safety AS tlf: 700 09 810


