Chem-Dry® er Autoriseret
Service Partner med Interface®

Tæppefliser fra Interface er kendt for den gode kvalitet, den høje
slidstyrke og det moderne udseende. Det er i din interesse at bevare
funktionen og levetiden og derved et sundt og godt indeklima. Derfor
anbefaler vi, at du udarbejder en plan over rengøring og vedligeholdelse.
På den måde får I stor glæde af jeres Interface tæppefliser.

Chem-Dry
Chem-Dry tilbyder:
tilbyder:

Interface har valgt at samarbejde med Chem-Dry som Autoriseret
Service Partner. Det betyder, at vores kunder nu kan få en professionel
serviceløsning med Chem-Dry.

Professionel
Professionel pletfjerning
pletfjerning

Pas på dine gulve med en tørrere, renere og sundere rensning
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Rensning
Rensning af
af tæppefliser
tæppefliser

Rengøring
Rengøring efter
efter brandbrand- og
og
vandskader
vandskader
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Tørrere rensning:

Renere rensning:

Sundere rensning:

Tæpperfliser renset af ChemDry er skinnende rene og tørre
på bare 1-2 timer. Det skyldes,
at der anvendes en meget lille
mængde vand. Hemmeligheden
ligger i rensemidlet, som selv
producerer kulsyre og derved er
så effektiv, at der kun behøves
meget lidt vand for at få
tæppefliserne helt rene.

Chem-Dry løfter snavs op
fra tæpperne i stedet for
at trykke snavsnet ned i
tæpperne. På den måde bliver
tæppefliserne helt rengjort.
Chem-Dry renser uden brug
af sæber, fosfater, enzymer,
tensider, overfladeaktive stoffer,
opløsningsmidler m.m

Et rent gulv giver bedre
indeklima og højere trivsel for
medarbejderne. Chem-Dry
anvender rensemidler baseret
på naturlige forbindelser. Derfor
er rensningsmetoden sikker
og indeholder ingen skadelige
midler.

Vidste
du, at ...

Chem-Dry tilbyder:

Chem-Dry’s rensning bruger meget lidt vand. Det er
især velegnet
til tæppefliser, da store vandmængder
Rensning
af tæppefliser
trænger ned til bagsiden og kan ødelægge tæppet.
Professionel
pletfjerning
Det skaber
også grobund for mug og bakterier på
bare nogle få timer.
Rengøring efter brand- og vandskader

Kontakt os
Gode resultater kommer fra erfaring, og derfor har vi valgt Chem-Dry,
som har mere end 25 års erfaring i rensning af tekstile gulve.
Kontakt Chem-Dry’s kundeservice på 70 20 44 18 for mere
information eller læs mere på chemdry.dk
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