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Electrolux Professionals nybyggda fabrik på 18 000 m2 i Rayong, Thailand, som 

tillverkar professionella tvätt- och dryckeslösningar är nu i full drift. Den toppmoderna 

fabriken skapar en bättre arbetsplats för medarbetarna, förbättrad konkurrenskraft och 

avancerade logistiklösningar med möjlighet att skala upp för framtida expansion.  

Idag invigdes den nya fabriken officiellt och välsignades i en buddhistisk ceremoni som är bruklig i 

Thailand. Bland de framstående gäster som var närvarande på plats eller digitalt, fanns Sveriges 

ambassadör i Thailand och Alberto Zanata, VD Electrolux Professional. Många av de 250 anställda på 

Rayongfabriken var också närvarande men på ett separat område som skapats för att följa lokala 

pandemibegränsningar och social distansering. 

"Den nya anläggningen i Rayong blir en av våra tre stora globala tillverkningsanläggningar. Det är en 

toppmodern fabrik som har planerats och utformats med nya laboratorier för framtida utveckling, en 

modern logistiklösning för att bättre kunna betjäna såväl regional som global distribution samt en 

skalbar modell för att möjliggöra marknadsförutsättningar att kunna växa. Det är helt enkelt fantastiskt 

att se vad teamet har lyckats leverera, med tanke på att merparten av slutförandet av detta projekt 

ägde rum mitt under pandemirestriktionerna”, säger Carlo Mario Caroni, Global Head of Operations. 

Säkerheten först 

I november 2019 genomfördes en speciell ceremoni i samband med det första spadtaget, vilket 

utgjorde startpunkten för ett omfattande projekt; att slå samman de befintliga Rayong- och Crathco-

anläggningarna och kombinera expertisen hos det centrala teamet i Italien med teamet på plats i 

Thailand. Tillsammans har teamen lyckats samarbeta på avstånd för att bygga anläggningen mitt i en 

pandemi, och med över en miljon timmar utan incidenter är Rayongs nya byggprojekt en riktig 

framgångssaga ur säkerhetssynpunkt. 

Toppmodern anläggning 

Sammanslagningen av de två befintliga Electrolux Professional-fabrikerna i Thailand - Professional 

Laundry och Crathco Beverage, gjorde det möjligt att lämna de tidigare fabrikerna.  

I planeringsfasen av den nya fabriken lades tonvikten på att hantera miljökonsekvenserna av 

tillverkning, förbättra de anställdas säkerhet och välbefinnande och minska koldioxidavtrycket.  

https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/


 

 

Den nya fabriken har en kombination av naturlig ventilation och ”cool air injection”, samt 100% LED-

belysning i hela fabriken, med ambitionen att förbättra arbetsmiljön för de fabriksanställda. 

Återanvändning av regnvatten har planerats och lösningar för energireduktion kommer att stå för 30 

procents kostnadsbesparingar i färgverkstaden. Byggnadens utformning rymmer också ett tak för 

installation av solpaneler, som redan nu förser fabriken med energi. 

"Det är nästan svårt att förstå att vår nya fabrik här i Rayong – som huvudsakligen byggdes under 

pandemin 2020 - nu äntligen är klar, det är mycket tillfredsställande. När vi idag genomförde 

invigningsceremonin och att se resultatet, det gör oss alla mycket stolta över vad vi har uppnått”, 

säger Chris Dineen, Rayong Plant Manager och ansvarig för Electrolux Professional Thailand. 

Electrolux Professionals globala tillverkningsnätverk 

Med den nya fabriken i Rayong har Electrolux Professional totalt 11 tillverkningsanläggningar i sju 

länder. Rayong-anläggningen är ett av tre stora driftsnav i den globala tillverkningen, tillsammans med 

Ljungby i Sverige för tvättlösningar och Vallenoncello i Italien för professionella kökslösningar. Det 

finns ytterligare åtta mindre tillverkningsanläggningar i USA, Frankrike, Schweiz, Kina och Italien. 
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