Klinker & Fliser

Klinker & Fliser, rens og pleje
Klinke og flise belagte gulve bliver ofte forsømt og bliver
med tiden beskidte og kedelige med fuger der ligesom
har suget al skidt og snavs til sig.
Men ligesom med andre gulvbelægninger vil rens og
vedligehold gøre selv de mest matte og beskidte klinkegulve friske og nye at se på.
Lad Chem-Dry’s professionelle fagfolk rense dine klinker– og flisegulve og se selv forskellen!

Markedets mest effektive produkter
Chem-Drys professionelle team af renseteknikere udfører klinke– og flisepleje til markedets højeste standard.
Vi benytter Chem-Dry’s egne patenterede produkter og
maskiner til specialpleje og rens af klinker og fliser.
Alle de produkter vi anvender er miljøvenlige og samtidig yderst effektive. Vores efterfølgende overfladebehandling giver gulvet et flot udseende samtidigt med, at
det får en slidstærk overflade.

Slut med beskidte og grimme fuger
Chem-Dry’s patenterede rensesystem, renser ikke bare
klinkerne men får også fugerne til at fremstå rene og
pæne, som da de var nye og det færdige resultat er et
langt flottere og friskere klinke– og flisegulv.
Med markedets bedste produkter ved hånden og vores
verdenskendte kvalitet og service er vi overbeviste om,
at du vil opleve os som den rigtige samarbejdspartner,
når det kommer til pleje af dine gulve.

Rens og pleje forlænger levetiden
Vi giver dig altid en grundig vejledning i den fortsatte
vedligehold af dit gulv for at bevare dets friske nye udseende så længe som muligt.
Samtidig kan vi også tilbyde dig en serviceaftale, hvor vi
sikrer det løbende vedligehold af dit gulv. Ring til os
allerede i dag for at aftale tid til en gratis og uforpligtende vurdering af dine gulve.

Chem-Dry er i stand til at løse selv de vanskeligste opgaver uden at skade hverken gulvbelægningen eller
miljøet.
Ring allerede i dag på 7070 7869 og få et gratis og
uforpligtende tilbud.

Rene klinker og rene fuger med Chem-Dry`s patenterede system

Chem-Dry NV Erhverv har mere end 20 års erfaring med rens og vedligehold af tæpper, møbler, linoleum, klinker og fliser hos danske virksomheder.
For vores team af renseteknikere og specialister er TROVÆRDIGHED,
GRUNDIGHED og et HØJT SERVICENIVEAU nøgleordene i den oplevelse vi giver vores mange kunder. Teamet leverer i dag en bred vifte af
services og vi garanterer altid at du som kunde bliver tilfreds.
Chem-Dry Erhverv sikrer dig som kunde rådgivning og service i top samt
grundig information og opfølgning indenfor:



Rens og vedligehold af tæpper (faste og løse)



Rens og vedligehold af møbler (tekstil og læder)



Rens, pleje og vedligehold af linoleums gulve



Rens, pleje og vedligehold af klinker og fliser

Med en Chem-Dry Plejeaftale Dry kan du trygt overlade ansvaret til
os, vi tager os af det hele og ikke blot vil indeklimaet blive forbedret møbler og tæpper fremstå renere men også prismæssigt vil det som hovedregel være attraktivt og frem for alt - nemmere!
Chem-Dry er repræsenteret med over 20 afdelinger over hele Danmark
som er klar til at servicere dig og din virksomhed med global erfaring
blandet med lokal følelse og kendskab.

Ring allerede i dag for en aftale eller mere information:

RING
7070 7869

Chem-Dry NV Erhverv
Hjulmagervej 3
4300 Holbæk
Telefon 7070 7869
info@chemdrynv.dk · www.chemdrynv.dk

