24 Pesula
– apuna
arjessa
Niitä on nähty amerikkalaiPyykit saa myös kuiviksi
sissa elokuvissa. Siellä usein
Pesun jälkeen koneet linkoavat kaiken
pyykin, myös matot linkouskuiviksi.
päähenkilöt kohtaavat itseLopullisen kuivauksen voi tehdä kuiva
palvelupesulassa ja näistä
usrummuissa, joissa tulos saavutetaan
kohtaamisista seuraa erilaisia 20-60 minuutissa. Matot voi linkouksen
jälkeen siirtää lukittavaan kuivauskaap
käänteitä. Suomessa niihin
ei usein ole törmännyt. Vaan piin ja ripustaa ne sinne kuivaustangol
le. Matot kuivuvat kaapissa 24 tunnissa.
nyt sekin on mahdollista.
Laatu, nopeus, edullisuus

N

ico
Nevala
esittelee
Mechelininkadun alkuun
avattua itsepalvelupesu
laa. Tämä on automaat
tipesula, jossa asiakas it
se käyttää koneita, henkilökuntaa ei ole
paikalla. Pesukoneiden käyttö on selke
ästi ohjeistettu, jokainen osaa niitä an
nettujen ohjeiden mukaan käyttää. Kai
kessa yksinkertaisuudessaan homma
hoituu neljän vaiheen kautta: 1. Täytä
kone, 2. Sulje luukku, 3. Valitse ohjel
ma ja 4. Maksa koneen käytöstä, ja niin
kone lähtee automaattisesti käyntiin.
Pesuainetta ei tarvitse tuoda mukanaan.
Kone annostelee pesun itse allergiates
tatulla ja hajustamattomalla pesuaineel
la. Maksun voi suorittaa kortilla tai pu
helimella älypäätteen ohjeiden mukaan.
Pyykkikoneita on kolmenkokoisia
pyykkimäärän tarpeen mukaan. Pienin
on yhdeksän kilon kone, suurin yhdek
säntoista pyykkikilon kone. Pesun hin
naksi tulee kaikilla koneilla ja oikeal
la täyttöasteella alle yksi euro kilolta.
Pesuohjelmia on neljä ja ne ovat hyvin
selkeästi valittavissa: 30 asteen hieno
pesu, kaksi normaalipesua 40 asteessa
ja 60 asteessa sekä untuvatuotteiden pe
suohjelma. Pesukoneiden opastamana
untuvaiset petivaatteet saa puhtaiksi ja
palautumaan kuosiinsa.

Nico korostaa, että kaikissa pesulois
samme koneet ovat aivan uusia, nii
tä huolletaan säännöllisesti ja siten pe
sutulos pysyy laadukkaana.
”Pesuohjelmamme on suunnitel
tu ja säädetty niin, että kaikissa ohjel
missa, myös mattokoneessa, pesuaika

Nico Nevala ja pesulan uudet koneet.

”

Asiakas voi
odottaa pesuohjelman
valmistumista
pesulassamme
tai käydä
välillä kaupassa
tai kahvilla.

Erikoisuutena mattokone
Pesulan hienona erikoisuutena on mat
tojen pesuun tarkoitettu kone. Kerralla
voi pestä kaksi normaalia olohuoneen
mattoa eli n. 7 m2 konepestävää mattoa.
Monelle mattojen pesu on mahdollis
ta ainoastaan kesäisillä mattolaitureil
la tai melko hintavissa palvelupesulois
sa. Omat kotikoneet eivät mattoja kestä.
Niiden pesu on kielletty myös useim
missa taloyhtiöiden pesutuvissa. 24 Pe
sulassa tämä ongelma poistuu.

24 Pesula
Mechelininkatu 12-14
www.24pesula.fi
Avoinna joka päivä 06-22
Matot kuivuvat
kaappien kuivaustangoilla.

Ruoholahden_apteekki_140x90_painoon_Ruoholahden_Sanomat_.indd 2

Nro 2/2017

on vain puoli tuntia. Kuivausrummut
kuivattavat pyykit myös noin puolessa
tunnissa. Mattojen kuivuminen kestää
kauemmin. Helppokäyttöinen maksu
järjestelmämme älypääte tekee maksa
misesta helppoa. Hinnat ovat myös hy
vin edulliset. Pesu maksaa alle euron
kilolta, kuivaus on edullista ja matto
jen tankokuivaus kaapissa maksaa vain
4 euroa 24 tunnilta.”
”Asiakas voi odottaa pesuohjelman
valmistumista pesulassamme tai käy
dä välillä kaupassa tai kahvilla. Meche
lininkadun pesulamme on 13. pesu
lamme. Sijainnin valinnassa olemme
kiinnittäneet huomiota saavutettavuu
teen. Paikalle pääsee omalla autolla, ka
sin ratikalla tai vaikka polkupyörällä.”
”Pesuloistamme ei voi varata aiko
ja. Koneen ollessa vapaa, sen saa ottaa
käyttöön.”
”Tervetuloa kokeilemaan, pesuko
neillamme saat mainion pesutuloksen”,
Nico Nevala huomauttaa.
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