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Våra professionella torkskåp är enkla att använda och sparar energi 

Våra professionella torkskåp är idealiska efter 

utomhusaktiviteter i alla slags väder i vardagen, i 

skolor, institutioner och på kontor. Med långa utflykter 

och utomhusaktiviteter tillkommer en massa våta 

regnkläder, kläder och stövlar/skor, som måste torkas 

innan det är dags för nästa utflykt. 

 
För att belysa några av fördelarna med våra 
torkskåp:  
___________________________________________ 
 

Våra torkskåp med värmepump har låg energiförbrukning 

men hög torkningseffektivitet. Med en 

avvattningskapacitet på 22 g/min torkar de en last på 5 

kg på bara 90 minuter och med en energiförbrukning på 

bara 0,3 kWh/kg, totalt 1,5 kWh. Skåpet är ett helt slutet 

system, vilket innebär att ingen frånluftsanslutning krävs. 

Fukten kondenserar under processen och vattnet leds till 

en avtagbar vattentank eller via en slang till ett avlopp. 

 
Kan torka vad som helst 

Det är inte bara gummistövlar som kan torkas i ett 
torkskåp, utan även till exempel regnrockar och alla slags 
vinterkläder. Visste du att alla läderskor behöver vila efter 
varje användning för att fukten ska kunna försvinna? Om 
du använder dem innan de har torkat kommer sömmarna 
så småningom att gå sönder och de kommer att förlora 
sin passform. 
 
Torkning av sensorn 

Välj mellan olika program och sensorn stängs av 

automatiskt när kläderna är torra. 

 

Energisparande 

Vi har ett mycket energieffektivt torkprogram utan värme, 

endast fläkten torkar tvätten. Detta sparar mycket energi. 

(Sparar 65 % jämfört med ventilerad/tidstyrd) Torkskåpen 

har en låg energiförbrukning, men hög torkeffekt, och är 

därför byggda för att klara en stor kapacitet. 

 

Med ett ASKO Professional torkskåp gör du vardagen 

lite enklare för användarna och de kan njuta av att kläder 

och skor är både torra och varma, perfekt för den kalla 

och blöta årstiden. 

_________________________________________________ 
 

Följ oss på LinkedIn:   

https://www.linkedin.com/company/asko-professional/       
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