TÆPPERENS

Dine tæpper bliver som nye ...
Dine tæpper skal dagligt modstå en hel del trafik. Den
daglige rengøring klarer det overfladiske støv og snavs,
men hvad med alt det Du ikke kan se?
Med en professionel tæpperens foretaget af ChemDry’s uddannede specialister, er du sikret en dybdegående rengøring, der løfter skjult snavs og bakterier op til
overfladen og fjerner det fuldstændigt samtidig med at
selv vanskelige pletter er fjernet.

Mindre vand og mindre tørretid
Chem-Dry’s patenterede ekstraktionssystem benytter
en helt unik renseproces som bruger mindre vand og
har en større sugeevne end ved traditionel tæpperens.
Med en kombination af varme og karbonisering løsner
rensningsmidlet det snavs som er indlejret i tæppet og
derefter suges det op og der eftertørres med en bomuldsrondel.
Såvel udstyr som system og renseproces er godkendt
af det amerikanske Carpet & Rug Institute og anbefales
i Danmark blandt andet af Ege Tæpper og Hammer
Tæpper.

Naturlige rensemidler
The Natural®, Chem-Dry’s patenterede tæpperensemiddel, er fuldstændigt sikkert for mennesker og dyr og
overholder alle miljøministeriets bekendtgørelser.
Det færdig rensede tæppe er tørt på mindre end 1 time
og samtidig er indeklimaet forbedret og selv de vanskeligste pletter er fjernet.

Imprægnering der beskytter i bund
Efter rensning foretager Chem-Dry en varmefikseret
imprægnering af dit tæppe. I modsætning til andre metoder, hvor imprægneringen sprøjtes ud over tæppet, så
varmer Chem-Dry imprægneringen helt ned i bunden af
tæppet, så det trænger helt ind i alle fibre.
Med Chem-Dry er din virksomhed sikret exceptionelle
resultater på den mest skånsomme og PH neutrale måde.

En professionel Chem-Dry rens forlænger levetiden på
dine tæpper væsentligt og giver dine lokaler et bedre
indeklima.
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

