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Professionelle vaskeriløsninger
Betalings- og reservationssystemer
Total istandsættelse af flyttelejligheder
Maleropgaver og gulvafslibning
Kvalitetsrengøring og vinduespolering

Tøj- og opvaskemiddelkoncept

NATUR SVANE
Svanemærket tøj- og opvaskemidler til det professionelle marked
Saniva Facility A/S tilbyder astma- og allergivenlige Svanemærket vaske-, skylle- og opvaskemidler samt filter-, og
blødgøringssalt til det professionelle marked.
Hos SANIVA er vi særdeles miljøbevidste og det er derfor for os af afgørende betydning, at alle Natur Svane og
Neutral® vaske- og skyllemiddel produkter er astma- og allergivenlige - uden parfume og deklareret i samarbejde
med Astma - Allergi Danmark. De fleste produkter er ligeledes Svanemærket efter den nordiske miljømærkning
svanen og blomsten.
Rodalon® Professionel 10% Desinfikations Vask
Saniva er eneforhandler af et nyt produkt - Rodalon professionel 10% desinfikations vask der fjerner svedlugt og
desinficerer. Produktet er særdeles velegnet til arbejdes-, herunder eks. ambulance- og hospitals- samt sportstøj.
NATUR SVANE / Natura / SaniTex / SaniSoft/ Saniva S-serie - egne produkter til tøj- og opvask
NATUR SVANE professionelle produkter er Svanemærket og deklareret i samarbejde med astma- og allergi
Danmark. Indeholder enzymsystem som vasker tøjet rent selv ved lave temperaturer og er derved meget skånsom
mod tøjets fibre. Samtidig fjerner det pletter effektivt. Enzymerne opløser protein- og stivelseholdige pletter og
har en farvebevarende ingrediens. Ved valg af hvid vask tilfører systemet automatisk blegemiddel (35 %
Hydrogenperioxid), dette sikrer at hvid tøj forbliver hvidt. Anvendes fra 30-95 °C.
De flydende og pulverprodukter samt skyllemidler er ligeledes specielt produceret, således at de er ekstra letløbende og derfor også særdeles velegnede til brug i vaskerier med sæbe-/skyllemiddelsautomater og automatisk
sæbedosering.
Vores vaskemidler er Svanemærket, fordi de opfylder myndighedernes krav til miljøvenlige produkter. Du kan
meget nemt være med til at skåne miljøet, når du husker at dosere rigtigt, vaske ved lave temperaturer og vælge
miljøvenlige vaskemidler.
For at sikre mindst mulig miljøbelastning er alle produkterne fremstillet koncentreret, hvilket giver et forbedret og
effektivt vaskeresultat samt renere miljø i vaskerierne.
Brøste blødgørings- og vejsaltprodukter
Vi forhandler blødgørings- og vejsaltprodukter fra Brøste, som er Danmarks største producent af industri- og
blødgøringsprodukter samt vejsalt.
Hvis De ønsker mere information eller ønsker et konkret tilbud, kontakt da blot vores kundeservice på telefon
44 91 34 51 eller på mail: saniva@saniva.dk og aftal evt., at én af vores distriktschefer aflægger Dem et besøg.
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