Berendsen Textil Service A/S
Skruegangen 6
2690 Karlslunde

Berendsen Linjen – farver

Tlf. 46 16 33 50
Fax 46 16 33 51
46163350@berendsen.dk
www.berendsen.dk

Sort

Blå

Koksgrå

Brun

Lys Grå

Oliven

Orange

Rød

Stål

Hvid

Lime

Service
All Inclusive

Totalservice

Pris uden overraskelser:

Du skal ikke bekymre dig om
at løbe tør for toiletpapir med
Totalservice:

– vores komplette serviceløsning
•	Fast ugentlig pris.
• Alle forbrugsvarer er inkluderet.
• Ordre og lager kontrol – vi klarer
alt for dig.
• Levering direkte til det ønskede
lager/rengøringsrum.
• Service og levering er inkluderet.
• Montering af produkter – gratis.

– spar tid og penge

•	Fast ugentlig eller månedlig
levering til dit lager/rengøringsrum.

Et trygt samarbejde – der gør hverdagen lettere.
Berendsen er Danmarks førende tekstil servicevirksomhed med 16 vaskerier
fordelt over hele landet. Vi værdsætter et godt samarbejde og du får en pålidelig
servicepartner, som kender din forretning og dit lokalområde. Vi udlejer tekstiler og
hygiejneartikler og håndterer detaljerne omkring vask, vedligeholdelse og levering.
Det gør, at du får frigjort tid, plads, personale og kapital, så du kan fokusere på din
virksomheds kernekompetencer.
Kontakt os.
Er du interesseret i at høre mere om, hvad Berendsen kan tilbyde dig, så ring på
tlf. 70 13 33 31 eller gå ind på www.berendsen.dk
Din totalleverandør. Vi tilbyder f.eks. også:

• Du behøver ikke bestille forbrugsvarer – vi klarer det for dig.
• Du betaler for dit forbrug.
• Service og levering er inkluderet.
• Montering af produkter – gratis.

Noter
Måtteservice

Cleanroom service

Beklædningsservice

Miljøservice

Med en måtteløsning fra
Berendsen får du rene og
pæne gulve. Måtterne opsuger
snavs og fugt, reducerer
behovet for rengøring, mindsker slitage samt forbedrer
indeklimaet.

Berendsen tilbyder individuelt
tilpassede løsninger til kontrollerede områder og renrum.
Du er sikret optimal kvalitet
i Renrumsproduktionen, samt
besparelser i omkostninger
og tid.

Berendsen tilbyder et bredt
udvalg af slidstærkt og funktionelt arbejdstøj og sko. Du
får unikt design samt en høj
grad af sikkerhed og komfort
i dagligdagen.

Vi tilbyder universalklude,
som giver effektiv og sikker
rengøring af maskiner og
udstyr i industrien. Vi vasker
og håndterer de beskidte
miljøklude som farligt gods
og sparer dig for besværet.

Alle Berendsens afdelinger er svanemærkede, hvilket giver dig, dine kunder
og medarbejdere garanti for, at vores produkter og services hører til blandt
de mindst belastende for miljø og sundhed.

Eksklusiv komfort og service

Berendsen
Bomuldsrulle-løsning

Basis produkter

Air freshener

Håndklæderulle
Clean seat

Sæbedispenser

Sanitizer

Hånddesinfektion

Toiletpapir

Sæbedispenser

Håndklæderulle

Toiletpapirdispenseren har
et reservekammer med en
ekstra toiletrulle – så du
aldrig løber tør for papir.

Non-touch dispenseren
er drypfri og hygiejnisk.

Hver bruger får sit eget rene
stykke håndklæde lavet af
100 % bomuld.

Toiletpapir

Forbedring af hygiejne-niveauet på dit toilet
Toiletbørste

Lady care

Air freshener

Clean seat

Hånddesinfektion

Giver en diskret og
behagelig duft
– fullservice produkt.

En hurtig tørrende skumformel der forbedrer hygiejnen
markant – fullservice produkt.

Fjerner 99,9 % af alle
bakterier. Kan anvendes
med eller uden håndvask
med sæbe.

Berendsen Bomuldsrulle
– vores mest eksklusive håndaftørringsløsning

Lady care

Sanitizer

Toiletbørste

Affaldsbeholder

Hygiejnisk og diskret
bortskaffelse af sanitært
affald – fullservice produkt.

Spar omkostninger ved
løbende afkalkning af
urinaler, toiletter og afløb
– fullservice produkt.

Unikt lukket design
monteret på væggen,
som gør rengøringen
nemmere – fullservice
produkt.

Brugervenligt design.

Du opnår fornemmelsen af 100 % bomuld – ligesom derhjemme.
Efter brug vil rullen automatisk rulle op, hvilket betyder at næste
bruger får sit eget rene stykke håndklæde. Vi sørger for vask og
levering af håndklæderullerne, så din hverdag bliver nemmere.
Med en bomuldsrulle-løsning fra Berendsen får du:
•	Et personligt stykke håndklæde, som eliminerer bakterier
effektivt.
• En miljøvenlig løsning, som ikke efterlader affald.
• 100 håndaftørringer i en rulle, som sparer dig tid og ressourcer.
• Dispenserne tilbydes i en række farver alt efter din smag.

