TÆPPERENS & IMPRÆGNERING

5 gode grunde til at vælge Chem-Dry®
1. Tæppet er tørt efter ca. 60 minutter
Et tæppe der bliver renset med almindelig ekstraktionsrens / vådrens vil ofte være vådt i flere døgn efter rens, hvilket kan medføre råd, svamp og bakteriedannelse, som vil påvirke indeklimaet længe efter rensningen.

2. Ingen klæbrige restkoncentrationer
Det siges at når et tæppe bliver renset, begynder det først at blive rigtigt beskidt
da det efter rens nærmest tiltrækker snavs. Sådan har det været - traditionelle
rensemetoder benytter sig af sæbe, hvilket efterlader en klæbrig film på fibrene
som gør at tæppet hurtigt vil blive beskidt igen. Chem-Dry® efterlader INGEN
klæbrige restkoncentrationer.

3. Fjerner de vanskeligste pletter
®

Chem-Dry er verdens største tæppe– og møbelrens virksomhed, med mere end
40.000 mand fordelt på 3500 afdelinger i 42 lande og alle de erfaringer bliver
samlet i USA hvor nye produkter løbende bliver udviklet til pletfjerning. Ingen virksomhed i vores branche forsker mere i pletfjerning end Chem-Dry®.

4. Varmefikseret imprægnering
Ofte bliver imprægnering sprøjtet ud over tæppet efter rens, hvorved tæppet ikke
bliver imprægneret i bund. Det bevirker, at hvis der spildes væske, for eksempel
kaffe, vil tæppet ikke være beskyttet i bunden og væsken vil kunne trænge ind i
fibrene og misfarve tæppet.
Chem-Dry® varmer imprægneringen ned i tæppet og helt ind i fibrene - også i
bunden - og det bevirker at imprægneringen trænger helt ind i alle fibre og beskytter tæppet optimalt. Varmen bevirker også at tæppet ”rejser” sig igen, så det
igen bliver muligt at støvsuge tæppet i bund og det bliver som nyt at se på, bortset fra evt. slid.

5. God økonomi
®

Med Chem-Dry forbliver dine tæpper og møbler renere i længere tid og slidstyrke samt tæppets generelle levetid forbedres væsentligt.

Godkendt af Carpet & Rug Institute med guld sejl
Chem-Dry's professionelle tæpperens benytter branchens bedste udstyr og rensemidler og er godkendt af Carpet & Rug Institute i USA.
Chem-Dry's patenterede ekstraktions system til tæpperens bruger betydeligt
mindre vand end traditionel rens og det gør at dine tæpper bliver helt rene og
tørre på timer, ikke dage.
Mindre vand og større sugeevne giver en dybere rens, uden vægeeffekt (vægeeffekten kommer af at et gennemvådt tæppe tørrer langsomt, fra toppen af og
efterhånden som tæppet tørrer vil vandet i bunden af tæppet tage skidt med op
til overfladen).
Kun Chem-Dry® benytter The Natural® til tæpperens. The Natural® er et patenteret middel til tæpperens som er fuldstændig sikkert for børn og kæledyr.

Chem-Dry® er EGE certificeret Servicepartner
Chem-Dry® har udviklet et nært partnerskab med Egetæpper om udveksling af
viden og erfaring, hvilket betyder at vi altid er opdateret med nyeste viden om
Egetæppers produkter og Chem-Dry® renseteknikere er trænet i behandling og
reparation af Egetæpper og instrueret i nyeste tæppeteknologi.
Det er din garanti for at dine Egetæpper altid bliver behandlet af en kvalificeret
rensetekniker.

Chem-Dry® er Tryghed, Kvalitet og Garanti
Chem-Dry® er på blot 20 år blevet Danmark’s ubetinget største specialvirksomhed inendfor behandling, rensning og imprægnering af tæpper og møbler.
Vores renseteknikere og servicemedarbejdere er uddannet på Chem-Dry’s egne
specialiserede kurser og deltager løbende opdaterings seminarer og er derfor
altid i stand til at give den kvalitet og service, som for Chem-Dry® er en hjørnesten i forretningen og er årsagen til vores mange tusinde kunder bliver ved med
at komme tilbage.

Ring allerede i dag for en aftale eller mere information:

RING
5944 2016

Chem-Dry NV
Hjulmagervej 3
4300 Holbæk
Telefon 5944 2016
info@taepperenseren.dk · www.taepperenseren.dk

