
Prøv en totalløsning og optimer jeres hygiejne
Vi styrker din forretning

Vi udlejer, vasker, vedligeholder og leverer miljørigtige, tidsbesparende og branchetilpassede 
tekstil- og hygiejneløsninger. Vi rådgiver virksomheder om at være på forkant med miljø- og 
hygiejnekravene og vi kan  dokumentere, at vi tager ansvar. 

• Vi tilbyder svanemærket vaskeriservice, hvor hele vaskeprocessen opfylder svanemærkets krav 
og beskytter mod bl.a. allergifremkaldende stoffer.

• 85 % af vores tekstiler har mindst ét af mærkerne: Svanemærket, EU-blomsten og OEKO-TEX.
• Vores industrivask er langt mere miljøvenlig end f.eks. at vaske selv i almindelige maskiner.
• Vi er både CSR-certificerede og tildelt en Kronesmiley af Arbejdstilsynet for at sikre en høj ar-

bejdsmiljøstandard.
• Vi er som de første i verden blevet certificeret i vores arbejde med verdensmålene.

Vi beskytter miljøet, spillere og medarbejdere



SmartMop-klude og mopper er lavet af innovative mikrofibertråde, der  indkapsler bakterier, har høj suge-
evne og rengør jeres gulve og andre  overflader effektivt kun med brug af vand. SmartMop kan være en 
økonomisk rentabel løsning, der reducerer mængden af vand og kemi med op til 80 %.
SmartMop-skaftet er ergonomisk formet til at minimere belastende    rengøringsstillinger, som ellers kan føre til 
arbejdsskader.

SmartMop

Kemikaliefrirengøring
• Rengøring med minimal brug af vand - og 

flere  rengøringsopgaver kan løses helt 
uden  kemikalier

• Ergonomisk rengøringskoncept
• Mikrofiber klude og mopper
• Sikkerhed for altid rene klude og mopper

Byd jeres gæster velkommen med flotte, tørre gulve. Vores standard  bomuldsmåtter kan i gennemsnit 
indeholde 4,4 liter vand og mindsker dermed risikoen for at snavs, regn og sne spredes. Dette kan også 
medføre at gæster og medarbejdere undgår faldulykker.
Du kan også byde jeres gæster velkommen med en stilfuld logomåtte med jeres eget logo på.

Måtter 

Byd gæster velkommen i 
renere rammer
• Renere gulve og pænere butikker
• Mindre rengøring
• Mindre slitage af gulve
• Bedre hygiejne

Elis er leverandør til Dansk Golf Union. Vil du mere om hvilke fordele, din virksomhed kan få ved at 
 outsource jeres tekstilløsninger? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: DK-Info@Elis.com

Vores cradle-to-cradle certificerede hygiejneprodukter med antibakterielle overflader og sensor baserede 
kvalitetsdispensere, minimerer spredningen af bakterier, så antallet af sygedage kan reduceres. 
 Dispenserne findes i 10 forskellige farver.
Vores serviceteam klarer monteringen, og vores chauffør genopfylder løbende jeres lagerrum med for-
brugsvarer, så I aldrig skal bekymre jer om at løbe tør for sæber, toiletpapir, m.m.

Hygiejne

Vælg selv farven til jeres 
 grønne toiletmiljøer
• Alle dispensere er cradle-to-cradle 

 certificerede
• Forbrugspapiret er Ecolabel, FSC og 

cradle-to-cradle certificerede
• Skumsæben er også Ecolabel certificeret


