Vi styrker din forretning
Som medlem af foreningen Kristne Friskoler tilbydes du fordelagtige priser på vores måtte-, SmartMop- og hygiejneløsninger.

Måtter

SmartMop

Hygiejne

Byd elever, forældre og medarbejdere velkommen med
flotte, tørre gulve. Vores standard bomulds måtter kan
i gennemsnit indeholde 4,4 liter vand og mindsker
risikoen for, at vådt snavs, regn og sne spredes, så
kunder og medarbejdere får faldulykker.

SmartMop-klude og -mopper er lavet af innovative
mikrofibertråde, der dræber bakterier, har høj sugeevne
og rengør jeres gulve, borde og stole effektivt.

Vis elever, forældre og medarbejdere at I har fokus
på hygiejnen, og reducer antallet af sygedage. Vores
elegant designede toiletrumsprodukter med antibakteriel overflade og sensorbaserede kvalitetsdispensere
minimerer spredningen af bakterier.

Du kan også få en logomåtte med jeres eget logo på,
som viser jeres kunder, at de træder ind i en professionel
og præsentabel forretning.

SmartMop er 33 % hurtigere end traditionelle
rengøringssystemer, og mikrofiberprodukter anvendes
af Danmarks førende fødevarevirksomheder, hvor der
er meget høje krav til hygiejnen. Vi afhenter, vasker og
leverer produkterne til jer og reparerer defekte mopper.

Vores serviceteam klarer monteringen, og vores
chauffør genopfylder løbende jeres lagerrum med
forbrugsvarer, så I kan bruge tiden på kunderne. Vælg
mellem 10 forskellige farver.

Vi beskytter miljøet, kunder og medarbejdere
I en verden med stor miljøbelastning og adskillige sundheds- og sikkerhedsrisici kan vi dokumentere, at vi tager ansvar:
•
•
•
•

Berendsen tilbyder svanemærket vaskeriservice, hvor hele vaskeprocessen opfylder svanemærkets krav og beskytter mod bl.a. allergifremkaldende stoffer
85 % af vores tekstiler har mindst ét af mærkerne: Svanemærket, EU-blomsten og OEKO-TEX
Vores industrivask er langt mere miljøvenlig end f.eks. at vaske selv i almindelige maskiner
Vi er både CSR-certificerede og tildelt en Krone smiley af Arbejdstilsynet for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard

Vil du vide mere? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller sende os en e-mail på: dk-info@elis.com – vi svarer på din mail indenfor et døgn.

