egetæpper anbefaler
Chem-Dry® rensning
Beskyt din investering
Med anskaffelsen af et nyt tæppe fra ege har du investeret i et tæppe af høj
kvalitet. For at sikre at tæppet bevarer sit udseende, og at du dermed får størst
mulig glæde af tæppet, er løbende vedligeholdelse og rensning nødvendig.
Til dette formål anbefaler egetæpper Chem-Dry®.

Rene tæpper i længere tid
Når tæppet er renset med Chem-Dry® forbliver det rent i længere tid.
Chem-Dry® bevirker desuden, at tæppet efter rensning ikke bliver så
let tilsmudset. Regelmæssig rengøring er nødvendig for at forlænge et
tæppes levetid, men sammenlignet med mange andre rensemetoder,
så er det faktisk ikke nødvendigt at rengøre tæppet så ofte, når blot
du renser det med Chem-Dry®.

Chem-Dry® – et unikt rensemiddel
Chem-Dry® er baseret på en helt unik og patenteret renseproces,
som hverken virker allergifremkaldende eller  indeholder  opløsningsmidler. Ved hjælp af en kombination af varme og  karbonisering
løsner rensningsmidlet det snavs, som er indlejret i tæppet.

Besparelse
Enhver form for vedligeholdelse medfører ekstra omkostninger. Dårlig ved
ligeholdelse og rengøring kan medføre yderligere omkostninger og belaste budgettet, idet den daglige drift påvirkes ved at lokaler ikke kan
benyttes i en periode. Dette betyder yderligere en forringelse af den
service du yder dine kunder.
Tæpper, som er renset med Chem-Dry®, er klar til brug inden for blot
nogle timer - ikke dage. Regelmæssig tæpperens behøver ikke at være
en stor udgift. Renses tæppet jævnligt med Chem-Dry®, bliver rensning af
tæppet billigere, hvilket giver dig en direkte besparelse på sigt.

Rengøring i høj kvalitet –
tørrere, renere og sundere
Tæpper bør renses regelsmæssigt – eksempelvis hver 6. måned i områder, som er
udsat for stor trafik, såsom receptionsområder
Chem-Dry® er en mere tør, renere og sundere renseløsning til tæpper.
Dette ses på tre måder:

• For det første skal der ved Chem-Dry® kun anvendes en brøkdel af den 		
mængde vand, der kræves ved mange andre rensemetoder. På grund af den
lille mængde vand risikerer man ikke, at tæppet beskadiges. Ligeledes efter-		
lader rensningen ikke overskydende vand, som ellers kan danne grobund
for mug og bakterier. Den begrænsede vandmængde gør, at tæppet
tørrer hurtigt efter rensning. Dermed kan den daglige drift i virksom-		
heden hurtigt genoptages – ofte kun 1-2 timer efter rensning.
• For det andet løfter Chem-Dry® snavs og støv op til tæppets overflade og fjerner det helt i stedet for at tvinge det dybere ned i
tæppet, sådan som nogle rensemetoder gør. Da der ikke anvendes sæbe, efterlades der ingen rester i tæppet efter rensning,
hvilket sikrer, at tæppet forbliver renere i en længere periode.
• For det tredje er rene tæpper med til at skabe et sundt arbejdsmiljø
for virksomhedens ansatte. Den naturlige renseformel, som Chem-Dry®
er baseret på, består af ingredienser, som er kopieret fra naturen selv. Derfor
er rensemetoden sikker og uden skadelige stoffer og giver et sundere arbejdsmiljø.

Kvalitetsbevidsthed er en selvfølge
God kvalitet kommer af erfaring, og Chem-Dry® har mere end 25 års erfaring inden for
rensning af tæpper.
De servicerer deres kunder gennem et landsdækkende netværk af professionelle og aner
kendte renseteknikere.
Du kan, med henvisning til ege, kontakte Chem-Dry®, hvis du ønsker at bestille en gratis
demonstration af produktet, eller hvis du ønsker yderligere information om, hvordan ChemDry® kan beskytte din investering, dit image og ikke mindst dit renommé.

Chem-Dry®´s kundeservice og ekspertrådgivning kan kontaktes
på tlf. 70 20 44 18.
Du kan også se de mange servicetilbud på www.chemdry.dk

Chem-Dry® tilbyder:
•
		
•
•

Tæpperensning og beskyttelse
mod smuds
Professionel pletfjerning
Udbedring af brand- og vandskader

Chem-Dry® - Specialister inden for tæpperensning

