TOTALLEVERANDØR AV VASKERI-TJENESTER
Vår kunnskap – din trygghet

FAMILIEDREVET
INDUSTRIVASKERI I BERGEN

MATTE- OG MOPPESERVICE

Med over 70 års erfaring kan vi trygt si at vi vet hva vi holder
på med. På Godvik i Bergen ligger vårt industrivaskeri med over
30 ansatte.Våre kunder befinner seg over hele Hordaland, og vi
betjener både privat- og industrimarkedet.
Som medlem av Rent-Gruppen har vi godt samarbeid med våre
partnere i mange andre deler av landet og nyter godt av hverandres ekspertise på mange ulike fagområder. Alle bransjer har sine
krav til vask og rens, og vi tilfredsstiller dem alle.Vi stiller strenge
krav til oss selv når det gjelder kvalitet, miljø og sikkerhet, og er
derfor ISO 14001-sertifisert og medlem av Grønt Punkt Norge.

Vi tilbyr matteservice som hjelper dere å holde bedriften ren, ved
å stanse skitten før den kommer inn. Målinger viser at opptil 80%
av skitten kan stoppes ved inngangspartiet ved bruk av riktige
matter. Dermed vil renholds utgiftene gå ned.Våre logomatter er
populære. La matten bære firmaets logo som en velkomsthilsen.
Mopper leveres etter kundens ønske med hensyn til intervall og
mengde. På den måten vil kunden alltid ha rene mopper.
Dette er 60 cm blandingsmopp og micromopp, som er effektive
for rengjøring av lokalene. Leveres i sekker på 25 eller 50 stk.

Kan det vaskes,
kan vi levere det!

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) tilbyr sertifisering av
vaskerier for å sikre kvaliteten på vaskeritjenesten.
Våre krav til vaskeriene sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler
til alle bransjer. Spesielt viktig er det å sikre at vaskeriene leverer
hygienisk rent tøy til helseinstitusjoner, næringsmiddelindustrien
og hotell- og restaurantbransjen.
SE VÅR BROSJYRE!
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HOTELL OG RESTAURANT
Vi er stor leverandør med mange års erfaring med levering av
vaskeritjenester til hotell- og restaurantbransjen. Å kunne
legge seg i en nyoppredd seng med nyvasket sengetøy, er en
opplevelse alle hotellgjester setter pris på.
Vi leverer sengetøy og frotté i ulike størrelser og tykkelser
– og med ulike designvarianter. Dette leveres på standard
vogner, men kan også leveres i sekk dersom ønskelig.
Vognene kan brukes umiddelbart i anretningen.
Hygienisk Vask og Rens leverer også hvite og kulørte duker og
servietter til alle typer spisesteder. Enten ved utleie, eller vi kan
vaske kundens egne duker.

ARBEIDSTØY
Hygienisk Vask og Rens tilbyr fullserviceavtaler som inkluderer
transport, rengjøring og reparasjon av arbeidstøy – både til
verksteds- og servicenæringen. Alternativt kan kundene levere og
hente etter behov i en av våre butikker. Vi bruker alltid svane
merkede vaskemidler for å hindre allergiske reaksjoner hos
brukerne av arbeidstøyet. Det er ulike krav til de ulike bransjenes
arbeidstøy, og vi vasker og renser selvsagt etter de krav som
stilles, uansett om det er verkstedoveraller eller kokketøy.

HELSE OG VELVÆRE
Tannleger, legekontorer, terapeuter og velværesalonger kan
enten leie matter eller andre tekstiler fra oss, eller vi kan
vaske og rense deres egne tekstiler for dem. Vi gjør det som
passer best for kunden. Vi bruker svanemerkede midler for å
forhindre allergiske reaksjoner.

Ingen kunde er for liten,
ingen kunde er for stor!

SVERRE W. MONSEN

Ledende på utvikling og design av
arbeidtøy og andre tekstiler - siden 1868
Besøk oss på
www.swm.no
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Leirvikåsen 49, 5179 Godvik
Telefon 55 26 30 40
E-post: firmapost@hygienisk-vask.no
www.hygienisk-vask.no

rent-gruppen.no

Vi takker våre
samarbeidspartnere

Kenneth Holm, daglig leder

Vi har spesialisert oss på å samle,
analysere og rapportere data
fra alle typer kjøretøy, maskiner og utstyr.

Miljømerket Trykksak

Vi krever at våre leverandører tar samfunnsansvar
i hele verdikjeden. Dette er med på å sikre at våre
kunder kan være trygg på at utleietekstiler er av
høy kvalitet og framstilt på en bærekraftig måte.
Våre utleietekstiler er ØKO-TEX merket og at leverandøren er medlem i IEH - Initiativ for etisk handel.

Vi har moderne og
miljøvennlige maskiner
som gir en skånsom
behandling av tekstiler.

Tlf: +47 37 40 90 60 | E-post :post@tracksys.no

Renhold av AirBnb-enheter, barer, nattklubber
og restauranter i Bergen, Oslo, Trondheim, Drammen,
Tønsberg, Sandefjord, Kristiansand og Stavanger.
Øystein Danielsen // Tlf. 922 195 51 // E-post: 01footprint@gmail.com
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