VERDENS FØRENDE
TÆPPE OG MØBELRENS
- i al beskedenhed !

Chem-Dry er ubetinget Danmarks største specialvirksomhed indenfor behandling, imprægnering og rensning af tæpper og møbler.
På verdensplan har Chem-Dry mere end
3500 afdelinger fordelt på mere end 40
lande, hvilket betyder at du som kunde
får glæde af mere end 40.000 ansattes
erfaringer fra hele verden.

HØJESTE
KVALITET
MED
GARANTI

Chem-Dry NV har mere end 20 års erfaring med
rens og vedligehold af tæpper, møbler, trægulve
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 er ubetinget Danmarks største specialvirksomhed indenfor behandling, imprægnering og
rensning af tæpper og møbler og på verdensplan
har Chem-Dry mere end 3500 afdelinger fordelt
på mere end 40 lande, hvilket betyder at du som
kunde får glæde af vores store erfaring.

Chem-Dry Erhverv garanterer dig rådgivning og service i top, samt grundig
information og opfølgning
Chem-Dry’s patenterede system 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.

Vi er tilfredse, når du er tilfreds

Såvel udstyr som system og renseproces er godkendt med ”Seal of Approval” af det amerikanske
Carpet & Rug Institute og anbefales i Danmark
blandt andet af Ege Tæpper og Hammer Tæpper.

Chem-Dry's renseteknikere udfører tæppe og
møbelrens til de højeste standarder i branchen.
Hvis nogen kan rengøre dine tekstiler, så
er det ChemDry.
Hos Chem-Dry er det kundens tilfredshed
som er i fokus og vi garanterer at du altid vil
få det bedst mulige resultat.

Chem-Dry har samarbejdet med Egetæpper i
mange år og er Egecertificeret servicepartner.
Egetæpper anbefaler Chem-Dry til rens af tæpper
for at sikre at dit tæppe bevarer sit udseende og
holdbarhed, så du får størst mulig glæde af din
investering.

Chem-Dry blev grundlagt i USA af Robert Harris i
1970'erne. For at tjene til studierne arbejdede han
som tæpperenser. Robert Harris begyndte en lang
søgen efter det ultimative rensemiddel. Hans
forskning strakte sig over flere år og rensningen af
tusindvis af kvadratmeter tæpper.
Med tiden fandt han det han søgte. En revolutionerende metode hvor der renses med kulsyre som
løfter snavspartiklerne til overfladen så de let kan
fjernes. Metoden viste sig ikke kun at rense tæpper og møbler skinnende rene, men det var også
fuldstændig sikkert at bruge og godt for miljøet.

NÅR
NATUREN
RENSER
MED

Med den nye rensemetode forbedrede Robert
Harris meget hurtigt sine almindelige renseresultater markant og det rygtedes hurtigt at der var en
tæpperenser, der kunne noget, de andre ikke kunne.

Siden er det gået stærkt og Chem-Dry er i dag
verdens absolut største med mere end 40.000
folk der beskæftiger sig med verdens bedste tæppe og møbelrens, heraf mere end 50 i Danmark,
som nu også udfører rens og vedligehold af linoleumsgulve på samme professionelle måde.

»Vi har brugt Chem-Dry flere gange, til
tæpperens og rens af møbler.
De har altid fået et præcist overblik
over opgaven, lavet konkurrencevenlige priser og gået til opgaven med en
punktlighed og grundighed ud over det
forventede.
Chem-Dry har været fleksible når der
har været ekstraarbejde og der følges
altid op på opgaverne umiddelbart
efter udførelsen.

Chem-Dry er det naturlige valg

Det er en sand fornøjelse at have medarbejderne fra Chem-Dry i huset, og vi
kan kun anbefale dem varmt.«

Hos Chem-Dry bruger vi The Natural ® som
er et patenteret middel til tæpperens der er
fuldstændig sikkert for mennesker og dyr.

Kunde udtalelse

Kontakt os allerede i dag på 5944 2016
for professionel rådgivning og et gratis
og uforpligtende tilbud.

Med Chem-Dry's patenterede metoder, maskiner, og rensemidler er du garanteret en
tæpperens af allerhøjeste kvalitet, uden
brug af miljøskadelige rensemidler.

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

