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Tøj- og opvaskemiddelkoncept

Eneforhandler af Neutral vaskemidler til det professionelle marked.
SANIVA FACILITY A/S er eneforhandler af de førende mærkevarer, kendt fra tv og reklamer, Neutral® vaske- og
skyllemiddel produkter til det professionelle marked.
Vi kan med denne aftale tilbyde vores nuværende og nye kunder at levere disse fremragende og stærke
mærkevarer til meget konkurrencedygtige priser.
Hos SANIVA er vi særdeles miljøbevidste og det er derfor for os af afgørende betydning, at alle Neutral® vaske- og
skyllemiddels produkter er astma- og allergivenlige - uden parfume og farve og deklareret i samarbejde med
Astma- og Allergiforbundet. De fleste Neutral® produkter er ligeledes Svanemærket efter den nordiske
miljømærkning svanen og blomsten.
Neutral®’s flydende og pulversæbeprodukter 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 sæbedoseringsanlæg.
For at sikre mindst mulig miljøbelastning er alle SaniTex og Neutral® produkterne fremstillet koncentreret, hvilket
giver et forbedret og effektivt vaskeresultat samt renere miljø i vaskerierne.
SaniTex / SaniSoft / Saniva S-serie - Egne produkter til tøj- og opvask
SaniTex flydende sæbeprodukter samt SaniSoft skyllemidler er specielt produceret, således at de er ekstra
letløbende og derfor særdeles velegnede til brug i vaskerier med sæbe-/skyllemiddels-automater og automatisk
sæbedoseringsanlæg.
Saniva S-seriens vaskepulver produkter er alle spraytørret, de er således meget letløbende og derfor velegnet til
brug i vaskerier med sæbeautomater. S-seriens flydende vaskemiddelprodukter er svanemærket.
Saniva S-seriens opvaskemiddel produkter tilbydes både som svanemærket og Ph-neutrale samt sur-produkter. Alle
Saniva's produkter er produceret i Danmark.
Brøste blødgørings- og vejsaltprodukter
Vi forhandler blødgørings- og vejsaltprodukter fra Brøste, som er Danmarks største producent af industri- og
blødgøringsprodukter samt vejsalt.
For at sikre mindst mulig miljøbelastning er alle Bio-tex®, Finitex® og Neutral® samt S-serie produkterne fremstillet
koncentreret, hvilket giver et forbedret og effektivt vaskeresultat, samt renere miljø i vaskerierne.
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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