Ryd op,
vær produktiv

Få dit kontor til at skinne
Værktøjer, som er med til at få din arbejdsplads til at skinne
Et rent kontor øger produktiviteten
Selv om det ofte overses, er renlighed en vigtig
faktor for produktiviteten. Et friskt og rent kontor vil
give sundhedsmæssige fordele, reducere stressniveauet og hjælpe personalet med at holde fokus.

Fokuseret Rådgiver

En fast kontakt for ekspert vejledning

Bring rent og grønt i ligevægt
Rengør “grønt” ved at bruge miljømærkede
rengøringsmidler, superkoncentrerede kemikalier og
doseringsredskaber. Spørg vores facilitetseksperter
til råds om, hvordan du minimerer miljøbelastningen
ved at vælge miljøvenlige rengøringsløsninger.

Samlet Løsning
Alt hvad du behøver fra en leverandør

Hold dit kontor rent med effektive
løsninger til en overkommelig pris
Rengøringsprodukter
Beskyt dine kunders og
medarbejderes helbred og
sikkerhed med et komplet
udvalg af rengøringsartikler,
der er tilpasset dit budget
og dine behov. Vælg mellem
Staples’ eget mærke og førende
mærkevareprodukter.

Vaskerumsartikler og hygiejne
Brug en bred vifte af rengøringsartikler, så du er sikker på at fjerne
bakterier på en effektiv måde.
Vores udvalg omfatter alt fra
håndsæbe til desinfektionsmidler,
sæbedispensere, duge og servietter – som hjælper dig med at
bekæmpe bakterier på alle fronter.

Affaldshåndtering
Håndtering af affald på kontoret er
nemt med pålidelige affaldsposer,
bekvemt placerede affaldsspande
og et bredt sortiment af koste,
mopper og støvsugere.

Rengøringstips fra eksperterne
Bæredygtighed på en enkel måde
Hvis du leder efter kvalitetsrengøringsartikler, som
også er miljøvenlige, skal du kigge efter Svanemærket. Nilfisk har et stort udvalg af miljømærkede
produkter i deres sortiment af kemikalier og andet
udstyr til professionel rengøring – hvilket gør dem til
den ideelle kilde til rengøringsmidler, der kan bidrage
til et bæredygtigt forbrug og et bedre klima.

Koncentrer dig om rengøring
Foråret er den perfekte årstid til at skabe et rent
arbejdsmiljø. Vi er mange, der køber produkter med
op til 99% vand for at få det til at ske. Anvendelsen
af disse fortyndede produkter skader ikke alene
miljøet, men belaster også dit budget med unødvendige omkostninger. Koncentrerede rengøringsmidler
såsom Diverseys SmartDose-system er et godt
alternativ til drastisk at reducere omkostninger og
indsats på forskellige niveauer.

Staples tilbyder en række Nilfisk- og Diversey-produkter på www.staplesadvantage.dk.
Nedenstående diagram viser, hvordan Diversey-produkter kan hjælpe dig med at blive mere bæredygtige
ved at minimere spild, overdosering og CO2- udledninger fra transport sammenlignet med almindelige
rengøringsmidler.
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