
Din partner i komplette rengøringsløsninger.
Sikkerhed for kvalitetsprodukter, know-how, 
miljø og service.

DANSK
PRODUCENT
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Service
Totalløsninger

JKS PROFILKATALOG



DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER

Miljørigtige og intelligente
vaskeløsninger

Vi er ikke alene din totalleverandør indenfor tekstil vaskemidler
– Vi er også din nærmeste  partner til, at få netop dit vaskeri til at 
fungere optimalt.
Vores intelligente tekstildoseringsanlæg giver mindre vedlige-
holdelse af tekstilvaskemaskinerne samt en ensartet dosering, 
hvor du derved sikrer miljøet, og en god  totaløkonomi.

Vi har en svanemærket serie af tøjvaskeprodukter til den 
 professionelle bruger, hvor service af tøjvaskeanlæg også indgår i 
certificeringen. Vi gør det nemt for dig at købe miljørigtige 
kvalitetsprodukter, der alle er lavet med omtanke for naturen.

Vi tænker på miljøet og hygiejnen

Det gør vi bl.a. ved ...
• at vi minimere miljøfarlige og miljøskadelige råvarer
• at vi minimerer forbruget af kemi, vand og energi
• at vi overholder den internationale standard ISO 14001
• at vi er en troværdig leverandør via vores SPT certifikat
• at vi udvikler og forbedrer vores svanemærkede produktserie Mul-10 Wash  et brugerven ligt 

doserings system der giver  mulighed 
for den optimale  løsning i netop dit 
vaskeri.

VELKOMMEN

Har du ren samvittighed?

For mere end 27 år siden skød Jysk Kemi Service A/S op i Holstebro; siden er der 
sket meget, men vi har holdt fast i de gamle dyder omkring service og dansk-
producerede varer. I dag har vi 25 kompetente medarbejdere, der står klar til at 
rådgive vores kunder i rengøringsløsninger. Efterhånden råder vi over 4000 m2. 
Vi fremstiller mange forskellige rengørings- og vaskemidler af høj kvalitet, der 
udvikles og skiller sig ud på hver deres unikke måde og produceres på egen 
fabrik. Vi samarbejder ligeledes med en række af professionelle virksomheder og 
leverandører. Jysk Kemi Service har en høj grad af vilje, lyst og nysgerrighed til at 
udvikle nye løsninger. En nysgerrighed som er gennemgående i hele organi-
sationen.

Vi ved, at produkterne alene selvfølgelig ikke gør hele handlen. 

Vejledning, rådgivning, individuelle løsninger, service
… og attraktive priser er et ”must”.
 

Med venlig hilsen

John Thorsø
Adm. Direktør

Grøn smiley

Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne 
smiley, og har fået branchens SPT-certifikat, 
der garanterer dig, at vi over holder en lang 
række miljøkrav. Desuden er mange af vores 
 produkter svanemærkede.



Få tid til alt det sjove

Du skal koncentrere dig om det, du er bedst til – nemlig dit arbejde.
Derfor skræddersyr vi et helt koncept, der passer til dine rengøringsbehov.
På den måde sparer du ikke blot penge, men også tid, og du skal kun ringe et sted.

Det handler nemlig ikke kun om, hvad du køber, men måden du gør det på.
Det er ikke nogen hemmelighed, at du sparer både penge og tid, når du  samler 
alle dine indkøb et sted. Vi står klar til at hjælpe med alt – lige fra at finde de helt 
rigtige rengøringsprodukter og handelsvarer til råd og  vejledning om service. 
Derfor supplerer vi vores produkter med en svanemærket serie.

Kravene for svanemærkning af produkterne og service:
Hensyn til miljø - Strenge miljøkrav - God kvalitet

SVANEMÆRKEDE PRODUKTER

Det syder og bobler

Du skal have de produkter, som passer præcist til opgaven. Derfor udvikler vi 
produkterne på vores eget laboratorium. Her finder akademiingeniøren de helt 
rigtige doseringer og ingredienser, så både du og miljøet får de bedste løsninger. 

I laboratoriet udvikler og tester vi hele tiden nye produkter og råvarer for at være 
på forkant med udviklingen. Det skylder vi både dig og miljøet.

Det betyder også, at du kan få tilpassede produkter eller private labels, hvis din 
virksomhed har helt specielle ønsker eller behov. 

Case:

Vink farvel til de grå løsninger

Der blev taget ekstra hårdt fat i gryderne og råbt lidt 
for højt hos en stor restaurant, fordi viskestykkerne 
blev ved med at være nussede og grå. Laboratoriet 
rykkede ud, og der blev blandet kemi til den helt 
store guldmedalje, indtil viskestykkerne igen var 
kridhvide. 

LABORATORIUM

Håndopvask

VaskepulverVaskeforstærker

SanitetsrensExtrarens

Skyllemiddel

Alrens

Solid Alu Solid AllroundNema

Uld- og skånevask Citro no. 1

SpejlblankAlkalisk SanitetsrensTøjvask

Toiletrens



Citro no. 1 Neutral MaskinopvaskMaskinopvask 
aluminium

Få en ren og blank opvask

Vi er faktisk stolte af vores opvaskemiddel Citro no. 1, fordi det – som det første 
på markedet – kan vaske kaffe- og thekopper helt rene uden at indeholde klor, 
og derved give et godt arbejdsmiljø.

Det skal være let for dig at få hverdagen til at fungere, og vi er aldrig mere end 
et telefonopkald eller et klik væk, når du har brug for service. 
Vi hjælper dig med både installation og service af doseringsanlæg, samt at finde 
den helt rigtige rengøringsløsning til din virksomhed. 

Vi opstiller, vedligeholder og servicerer
• doseringsanlæg til opvaskemaskiner
• specielle anlæg efter opgave
• salg af doseringspumper

MASKINOPVASK

Alle kan handle på onlineshop

Det handler nemlig ikke kun om, hvad du køber, men også måden du gør det 
på. Det er ikke nogen hemmelighed, at du sparer både penge og tid, når du 
samler alle dine indkøb et sted. Vi tilbyder et bredt sortiment af rengørings-
produkter og handelsvarer samt svanemærkede produkter. Du kan nemt 
 navigere rundt og læse om de forskellige produkter, hvor der er vedhæftet et 
datablad, der giver en detaljeret beskrivelse af produktets anvendelse samt den 
korrekte dosering, så du opnår den perfekte rengøring.
Når du har valgt dine produkter, kan du hurtigt bestille det, du mangler - når du 
mangler det!
Har du brug for assistance i indkøbsfasen, står vi altid klar til at svare på 
spørgsmål. Kontakt os på tlf. 9740 3133.

Hver gang du handler online får du bonuspoint
– se din opsparede bonus, når du er logget ind på www.jyskkemi.dk.

WWW.JYSKKEMI.DK

Solid Alu Solid AllroundAfspænding

Neutral



Jysk Kemi Service A/S - Gl. Struervej 50 - 7500 Holstebro - Tlf. 9740 3133 - www.jyskkemi.dk

JYSK KEMI SERVICE A/S

Grøn smiley

Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne 
smiley, og har fået branchens SPT-certifikat, 
der garanterer dig, at vi over holder en lang 
række miljøkrav. Desuden er mange af vores 
 produkter svanemærkede.
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