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Professionel rengøringsløsning
med BRANDMODUL
– Totalløsning hvor du har mulighed for en
effektfuld og eksklusiv branding.
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BRANDMODUL

Private label – vi værner om dit
navn og produkt

Hvad betyder
BRANDMODUL for dig..!

Vi tilbyder et samarbejde hvor du har mulighed for en effektfuld og
eksklusiv branding via moduler. Et seriøst samarbejde hvor vi tilbyder et
professionelt salgsmateriale, det bredeste sortiment og effektive miljøvenlige produkter.
Vi lægger stor vægt på at skabe løsninger og koncepter der skaber
langvarige relationer. Med moduler har du mulighed for, at vælge
præcis den løsning du har brug for.

• Branding af eget firmanavn
• Total rengøringsløsning med professionelle
dansk producerede produkter af høj kvalitet
• Vi udvikler på eget laboratorium, så dit produkt matcher dit behov
• Mulighed for opsætning og eget katalog

Kontakt os på 9740 3133 og hør hvordan vi kan hjælpe dig med din
næste opgave. Uforpligtende tilbud behandles hurtigt og professionelt.

• Din succes bliver også vores succes med private label
Vi tilbyder også at være din sparringspartner i den grafiske proces
• Vejledning, rådgivning, individuelle løsninger,
service og attrative priser
• Sparer tid og penge ved kun at handle et sted
og hermed kun 1 faktura.

PRODUKTVALG

BESTILLING/LEVERING

LABELDESIGN

DATABLADE

DIT BRAND
DIN SUCCES

DISTRIBUTION
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Med onlineshop kan du bestille det du mangler – når du mangler det
Landsdækkende serviceafdeling der sørger for korrekt indstilling
Smiley når kontrollen kommer hos dig
Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsvejledninger
tilgængelige på onlineshop

MINIKATALOG

GODE PRISER

SERVICEAFTALE

KONSULENTBISTAND

DOSERINGSANLÆG

Grøn smiley

DIN VIRKSOMHED
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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 tager vi ansvar for miljøet med svanemærkede produkter.
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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.
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