JKS HOUSEKEEPING
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Promix doseringssystem
– dit valg til professionel
Housekeeping
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VELKOMMEN

Promix doseringssystem
– Når resultatet skal matche den
velkendte kvalitetsprofil
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Hvad betyder dette for dig..!
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• Total rengøringsløsning
• Sikre din høje standard med kvalitetsprodukter
• Sparer tid og penge ved kun at handle et sted
og hermed kun 1 faktura.
• Med onlineshop kan du bestille det du mangler
– når du mangler det
• Opstart af doseringssystemer, servicering og
rådgivning til dine medarbejdere
• Professionelle rengøringsprodukter der tager hensyn til miljøet
– og i god kvalitet
• Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
tilgængelige på onlineshop

Grøn smiley

Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne smiley, og har fået branchens
SPT-certifikat, der garanterer dig, at vi overholder en lang række miljøkrav.
Desuden tager vi ansvar for miljøet med svanemærkede produkter.
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Hvad betyder promix
doseringssystem for dig..!
• Sikkerhed for nøjagtig dosering og kontrol.
• Reducering af returemballage- og produktspild
– samt et k valitativt og økonomisk resultat.
• Housekeeping produkterne er koncentrater, der doseres
som færdig brugsopløsning til triggerflasken, der
anvendes som genopfyldningsflaske, dermed
minimering af emballageafgift.
• Præcis dosering sikrer en konstant ydeevne og et perfekt
rengøringsresultat.
• Ingen fysisk kontakt med den koncentrerede kemi, ved
tap af f ærdigt produkt, giver dermed bedre arbejdsmiljø.
• Opstilling, montering og service af Promix doserings
anlæg på lånekontrakt.
• Let brugerhåndtering med navn, nummer og
farve (pH-værdi) på hvert produkt.
• Brug handsker og beskyttelsesbriller når det
koncentrerede produktet udskiftes.

DansK proDucent
professionel Kvalitet

Pro10 Universal

DK Daglig rengøring
Til inventar og øvrige overflader,
der tåler vand.

DansK proDucent
professionel Kvalitet

DanSK proDucent
profeSSionel Kvalitet

Pro20 Alkalisk Sanitet

DK Sanitære områDer
Fjerner kalk, snavs og fedt.

Pro30 Sur Sanitet

DK toilet og baD
Sur kalkfjerner til klinker og porcelæn.

DansK proDucent
professionel Kvalitet

Pro40 Glasrengøring

DK glasrengøring
Til spejle, sten, glaserede klinker,
marmor og porcelæn.

uK Daily cleaning
For furniture and other
surfaces that is water tolerant.

uK Sanitary areaS
Removes lime, dirt and grease.

uK toilets anD bathrooms
Acid descaler for tile and porcelain.

uK glass cleaning
For mirrors, stones, glazed tiles,
marble and porcelain.

www.jyskkemi.dk

www.jyskkemi.dk

www.jyskkemi.dk

www.jyskkemi.dk

Kontakt os for din
bestilling på

97 40 31 33

eller www.jyskkemi.dk
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RENGØRINGSOVERSIGT

Dysefarven angiver doseringen du anvender.
Vores serviceteknikere opsætter og indstiller
anlægget, så det er klar til brug, med din
ønskede dosering. Vores anbefalede
doseringsinterval og pris for hver 0,5 ltr.
produktblanding er vist i skemaet nedenfor.

Housekeeping produkterne doseres via vores
nyudviklede promix-system, der sikrer korrekt
dosering. Derved opnås det optimale
rengøringsresultat samt optimal kostkontrol.
Alle produkterne i Housekeeping-serien er
brugervenlige, da label, produktkoncentrat og
dispenser er farvekodede, samt nedenstående
skema indikerer hvor de forskellige produkter
skal anvendes og derved minimeres brugerfejl.

Koncentreret produkt

DK Daglig rengøring
Til inventar og øvrige overflader,
der tåler vand.

DansK proDucent
professionel Kvalitet

DanSK proDucent
profeSSionel Kvalitet

Pro20 Alkalisk Sanitet

DK Sanitære områDer
Fjerner kalk, snavs og fedt.

Pro30 Sur Sanitet

DK toilet og baD
Sur kalkfjerner til klinker og porcelæn.

DansK proDucent
professionel Kvalitet

Pro40 Glasrengøring

DK glasrengøring
Til spejle, sten, glaserede klinker,
marmor og porcelæn.

uK Daily cleaning
For furniture and other
surfaces that is water tolerant.

uK Sanitary areaS
Removes lime, dirt and grease.

uK toilets anD bathrooms
Acid descaler for tile and porcelain.

uK glass cleaning
For mirrors, stones, glazed tiles,
marble and porcelain.

www.jyskkemi.dk

www.jyskkemi.dk

www.jyskkemi.dk

www.jyskkemi.dk

312 kr. / 5 ltr.

435 kr. / 5 ltr.

499 kr. / 5 ltr.

330 kr. / 5 ltr.

Dosering %

Pro10 Universal
Kr. pr. 0,5 ltr.

Pro20 Alkalisk Sanitet
Kr. pr. 0,5 ltr.

Pro30 Sur Sanitet
Kr. pr. 0,5 ltr.

Pro40 Glasrengøring
Kr. pr. 0,5 ltr.

Pink

0,1

0,03

0,04

0,05

0,03

Lilla

0,2

0,06

0,09

0,10

0,07

Aqua

0,3

0,09

0,13

0,15

0,10

Gul

0,5

0,16

0,22

0,25

0,17

Mørk brun

0,8

0,25

0,35

0,40

0,26

Grøn

1,2

0,37

0,52

0,60

0,40

Lys brun

2,0

0,62

0,87

1,00

0,66

Blå

2,2

0,69

0,96

1,10

0,73

Hvid

2,6

0,81

1,13

1,30

0,86

Rød

4,3

1,34

1,87

2,15

1,42

Dyse

Vi anbefaler
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DansK proDucent
professionel Kvalitet

Pro10 Universal

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Pro40 Glasrengøring
til blanke og hårde overflader.
• Glaserede klinker
• Sten og marmor
• Spejle
• Inventar
• Porcelæn og emalje.

Pro30 Sur Sanitet
med afkalkningseffekt.
• Brusekabine
• Håndvask
• Fliser
• Gulve og vægge

Pro10 Universal
til alle flader der tåler vand.
• Sarte overflader
• Inventar
• Gulve og vægge

Pro20 Alkalisk Sanitet
med bakteriehæmmende effekt.
• Håndvaske
• Toiletkummer
• Armaturer
• Gulve og vægge

HOUSEKEEPING

BRUGSOPLØSNING
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HOUSEKEEPING
PRODUKTER
Basis
- Housekeeping

SERVICE

Varenr./Navn
VARENR. / NAVN

Beskrivelse
BESKRIVELSE

7101PRO10 UNIVERSAL

Højkoncentreret middel til daglig rengøring. Særdeles velegnet 3X5 LTR.
til inventar og øvrige overflader, der tåler vand. Er skånsomt og
arbejdsvenligt i brug. Med parfume.

711-0,5
PTY-1S
PTY-1
1025

Sprayflaske, 0,5 ltr. med PRO10 UNIVERSAL label
Forstøver til 0,5 ltr. flaske med skumdyse
Forstøver til 0,5 ltr. flaske
Kapsel til 0,5 ltr. flaske

7201PRO20 ALKALISK SANITET

Højkoncentreret alkalisk middel til sanitære områder, med
3X5 LTR.
bakteriehæmmende effekt. Fjerner kalk, snavs og fedt på
klinker, plast, porcelæn, rustfrit stål samt kobber. Med parfume.

711-0,5
PTY-1S
PTY-1
1025

Sprayflaske, 0,5 ltr. med PRO20 ALKALISK SANITET label
Forstøver til 0,5 ltr. flaske med skumdyse
Forstøver til 0,5 ltr. flaske
Kapsel til 0,5 ltr. flaske

1X1
1X1
1X1
1X1

730PRO30 SUR SANITET

Højkoncentreret surt middel til toiletter og badeværelser.
Kalkfjerner til fliser, klinker, porcelæn, plast, rustfrit stål
og kobber.

3X5 LTR.

711-0,5
PTY-1S
PTY-1
1025

Sprayflaske, 0,5 ltr. med PRO30 SUR SANITET label
Forstøver til 0,5 ltr. flaske med skumdyse
Forstøver til 0,5 ltr. flaske
Kapsel til 0,5 ltr. flaske

1X1
1X1
1X1
1X1

7401PRO40 GLASRENGØRING

Højkoncentreret middel til glasrengøring. Særdeles velegnet
3X5 LTR.
til spejle, sten, glaserede klinker, marmor, porcelæn og emalje.
Bevarer og forlænger overfladens oprindelige glans. Med parfume.

711-0,5
PTY-1S
PTY-1
1025

Sprayflaske, 0,5 ltr. med PRO40 GLASRENGØRING label
Forstøver til 0,5 ltr. flaske med skumdyse
Forstøver til 0,5 ltr. flaske
Kapsel til 0,5 ltr. flaske

9041LUX TOILETRENS

Højkoncentreret tyktflydende surt rengørings- og
afkalkningsmiddel. Anvendes specielt til toiletter og urinaler
af porcelæn og stål. Med farve og parfume.

1X1
1X1
1X1
1X1

STK.
STK.
STK.
STK.

Fordi det på alle måder er vigtigt, at dit doseringsanlæg er indstilletoptimalt.
Med en fast aftale sørger vores kompetente serviceteknikere for r egelmæssigt
eftersyn af doseringsudstyret.
Kun derved opnår du ...
• den rigtige økonomi
• det bedste rengøringsresultat
• den højeste driftssikkerhed
• den optimale hygiejnekvalitet

STK.
STK.
STK.
STK.

Det skal være let for dig at få hverdagen til at fungere, og vi er aldrig mere end
et opkald eller et klik væk, når du har brug for service.

1X1
1X1
1X1
1X1

STK.
STK.
STK.
STK.

Kontakt os på 9740 3133 eller info@jyskkemi.dk

STK.
STK.
STK.
STK.

12X750 ML

1X1 STK.

Kontakt Jysk Kemi Service på 9740 3133 eller
info@jyskkemi.dk for bestilling.
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Optimal Housekeeping

HOUSEKEEPING

9029150
OPBEVARINGSKASSE GRÅ

Enhed
ENHED

Vi ved hvor vigtigt, det er for dig, at
værelserne står skinnende rene og
hurtigt er klar til de næste gæster.
Med Promix doseringssystem, gør
vi det nemt og hurtigt for dig
– Et enkelt tryk og din sprayflaske
er klar til brug.
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Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne
smiley, og har fået branchens SPT-certifikat,
der garanterer dig, at vi overholder en lang
række miljøkrav. Desuden er mange af vores
produkter svanemærkede.

JYSK KEMI SERVICE A/S

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

