MØBLER

Rene møbler holder længere ...
Når Du og Dine kollegaer går til og fra arbejde, kan I
ikke undgå at samle støv og snavs op som i tager med
rundt på kontoret, i mødelokalet og kantinen. Støv og
snavs der påvirker hygiejne og indeklima på kontoret.
Med en professionel rens af jeres kontormøbler foretaget af Chem-Dry’s uddannede og certificerede specialister, er din virksomhed sikret en dybdegående rengøring. Chem-Dry’s professionelle rens løfter skjult snavs
og bakterier op til overfladen og fjerner det samtidig
med at selv vanskelige pletter fjernes.

En rensemetode, der går dybere
Den værste form for skidt er typisk den du ikke kan se
med det blotte øje. Det er derfor altid godt for såvel dine
kontormøbler og dine kollegaers sundhed at rengøre
kontormøblerne regelmæssigt.
Fordelen ved en professionel rens foretaget af ChemDry er, at vores patenterede rensemetode både trænger
dybere ned i møbelstoffet og fjerner selv de værste pletter forårsaget af for eksempel spildt kaffe eller fedtstoffer.

De færdig rensede møbler vil fremstå som nye og samtidig er indeklimaet forbedret og selv de vanskeligste
pletter er fjernet.

Chem-Dry - renere, tørrere og sundere
Med Chem-Dry er din virksomhed sikret exceptionelle
resultater på den mest skånsomme og PH neutrale måde.

Naturlige rensemidler
The Natural®, Chem-Dry’s patenterede trense metode,
benytter en karboniserende væske til at løfte snavs og
skidt op til overfladen. Den karboniserende væsker
trænger dybt ned i møbelstoffet, hvor det sprænger
skidt og snavs væk fra overfladen og kulsyren løfter
partiklerne op til overfladen, hvor de straks suges op af
Chem-Dry’s kraftige ekstraktionsudstyr.

Chem-Dry vedligeholder årligt mere end 10 mio. siddepladser verden over - alt fra kontorstole og konferencemøbler til fly-, tog– og biografsæder.
Ring allerede i dag på 5944 2016 og få et gratis og
uforpligtende tilbud.

Chem-Dry NV har mere end 20 års erfaring med rens og vedligehold af
tæpper, møbler og linoleum 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 NV 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

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
5944 2016

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

