ege anbefaler
Chem-Dry® rensing
Ta vare på investeringen din !
Med anskaffelsen av et nytt teppe fra ege har du investert i et teppe av høy kvalitet.
Løpende vedlikehold og rens er nødvendig for å sikre at teppet bevarer utseendet,
og at du får mest mulig glede av det. Til dette formålet anbefaler ege Chem-Dry®.

Rene tepper lengere

Når teppet er renset med Chem-Dry®, holder det seg lengere rent.
Med Chem-Dry® blir teppet heller ikke så fort skittent igjen etter rens.
Regelmessig rengjøring er nødvendig for å forlenge teppets levetid, og
sammenlignet med mange andre rensemetoder må teppet faktisk ikke
rengjøres så ofte når du bruker Chem-Dry®.

Chem-Dry® – et unikt rensemiddel

Chem-Dry® bygger på en helt unik og patentert renseprosess som
hverken virker allergifremkallende eller inneholder løsemidler. Ved hjelp
av en kombinasjon av varme og karbonisering løser rense-middelet opp
smusset som har samlet seg i teppet, og bringer det
til overflaten, før det ekstraheres av rensemaskinen.

Besparelse

Alle former for vedlikehold medfører kostnader. Dårlig vedlikehold
og rengjøring medfører ytterligere kostnader og belastninger på
budsjettet.
Tepper som er renset med Chem-Dry®, er klare til bruk i løpet av få timer,
ikke dager. Regelmessig tepperens trenger ikke å være en stor utgift.
Renses teppet jevnlig med Chem-Dry®, blir rensen billigere og gulvene vil
alltid se representative ut.

Drier. Cleaner. Healthier.™

Rengjøring av høy kvalitet –
tørrere, renere og sunnere
Tepper bør renses regelmessig, og oftere i områder med stor trafikk, som for
eksempel resepsjonsområder.

Drier. Cleaner. Healthier.™

Chem-Dry® er en tørrere, renere og sunnere renseløsning for tepper.
Dette viser seg på tre måter:
• For det første krever Chem-Dry® bare en brøkdel av den vannmengden
som benyttes ved mange andre rensemetoder. Med lite vann risikerer
du ikke at teppet blir skadet, eller at det etterlates overflødig vann i
teppeluven. Den beskjedne vannmengden gjør at teppet tørker
fortere etter rens. Dermed kan den daglige virksomheten
komme fort i gang igjen – ofte etter bare 1-2 timer.
• For det andre løfter Chem-Dry® smusset og støvet opp
til overflaten av teppet og fjerner det helt, i stedet for å
presse det dypere ned i teppet, slik det skjer med noen
rensemetoder. Ettersom metoden ikke krever bruk av såpe,
blir det ingen rester (klebestoffer) igjen i teppet etter rens,
og det holder seg dermed lengere rent.
• For det tredje bidrar rene tepper til å skape et sunt arbeidsmiljø
for de ansatte. Den naturlige renseformelen som Chem-Dry®
bygger på, inneholder ingredienser som er kopiert fra naturen selv.
Derfor er rensemetoden sikker og uten skadelige stoffer, og bevirker til et
sunnere inneklima og arbeidsmiljø.

Kvalitetsbevissthet er en selvfølge
God kvalitet kommer med erfaring, og Chem-Dry® har mer enn 25 års erfaring med
rensing av tepper.
Ta kontakt med Chem-Dry® og henvis til ege hvis du ønsker å bestille en gratis
demonstrasjon av produktet, eller hvis du ønsker flere opplysninger om hvordan
Chem-Dry® kan ta vare på investeringen din.

Du kan også se alle tjenestetilbudene på
www.chemdry.no

Chem-Dry Norge AS
(ege sertifisert ServicePartner)
Haugenveien 5, 1400 Ski
Telefon: 47485756
Mail: filip.mielow@chemdry.no
Org.nr. 915 302 343

Chem-Dry® - Spesialister på tepperens

Chem-Dry® tilbyr:
•		 Tepperensing og beskyttelse
		 mot smuss
•		 Profesjonell flekkfjerning
•		 Utbedring av brann		 og vannskader

