Vårt mål – nöjda kunder
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Jan, VD och marknad.
Nur och Sasa försäljning.

Petros Zaos, ägare

Paressa och Jovan,
kundtjänst, Sundbyberg.

Himdad, chaufför
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En långsiktig partner med många rätt
CLEANHOUSE MARKNADSFÖR och säljer hygien- och förbrukningsartiklar, arbetskläder,
skydd, städutrustning, städmaskiner och service. Våra produkter och tjänster baseras på
kvalitet, miljöanpassning och kompetens. Vi är den kompletta leverantören med det personliga
engagemanget och leverans av rätt produkter till rätt plats, i rätt tid och till rätt pris.
VID STARTEN 2012 började vi från noll men under de senaste 3 åren har vi fördubblat både
omsättning och personal. Vi har nu även rikstäckning över hela landet. Tillväxten bygger mycket
på förtroende i marknaden och vi fortsätter att växa med våra kunder.
GEOGRAFISKT FINNS vi i Stockholm, Linköping och Göteborg samt i Malmö via en partner.
I en satsning på att vara flexibla har vi utvecklat Cleanhouse Servicecenter, som är en väg in
oavsett ditt ärende.
I VÅRA TJÄNSTER ingår skräddarsydda utbildningar, t.ex. inom professionell städning,
ledarskap och ergonomi. Våra kursledare är erfarna, kunniga och välmeriterade.

Var redo när det gäller
Upplevelsen av toalettutrymmet är
betydelsefull. Renlighet, tillgänglighet
och hög hygienstandard är viktigt för
alla. Tork PeakServe® har den högsta
kapaciteten på marknaden där en
dispenser motsvarar 3-5 traditionella
handduksdispensrar. Det betyder färre
påfyllningar, snabbare och bättre
genomflöde i toalettutrymmet och
nöjdare besökare.
För varje toalettutrymme. För varje
tillfälle. Var redo med Tork PeakServe.

Hög hygienstandard
och färre påfyllningar
www.tork.se/peakserve
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”One stop shop” som täcker era behov
VÅR BUTIK i Sundbyberg är en ”one stop shop”, det vill säga en helhetsleverantör. Här hittar du
allt inom städ, FM-tjänster och fastighetsskötsel. Vi har stort utbud av miljöanpassade produkter
exempelvis hygienpapper, kemikalier men även redskap, yrkeskläder och städmaskiner från
framstående leverantörer i branschen.
•
•
•
•
•

Engagerad personal med dig som kund i fokus
Hållbara och miljömärkta produkter
Snabb och välfungerande distribution
Produkter för alla i alla prisklasser
Tillgängliga dygnet runt via vår webbshop
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Nur Gömlek, Andreas Hedlund, Pär-Lars Cummings och Peter Freij

Jämför marknadens bästa operatörer inom företagstelefoni
Cloudwisers tjänster är oberoende
och helt kostnadsfria.
Vi är experter på att hjälpa företag
att hitta rätt avtal inom telefoni till
bäst pris.
-Riktigt snabbt dessutom!
Våra partners:
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Your partner in hygiene and cleaning products.

www.cleanoproduction.se
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Vi har det
städmaterial
ni behöver
OAVSETT FÖRETAG eller bransch, du som
jobbar med professionell städning, så har vi
utrustningen ni behöver för att ni ska kunna
utföra ett bra arbete. Vi erbjuder välkända
varumärken, stor erfarenhet, hög servicenivå
och en konkurrenskraftig prisbild.
VI ÄR EN STOLT LEVERANTÖR av starka
varumärken inom alla produktområden i
vårt sortiment. Dessutom har vi en bredd
genom att ni som komplement kan välja vårt
eget varumärke Greenshine inom ett flertal
produktområden.

Nu är det säkert
att beröra
Säkra ytor efter bara en avtorkning
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Oxivir är det enda rengörings- och desinfektionsmedlet som dödar
Coronavirus och alla andra virus på bara 30 sekunder*.
Oxivir skyddar kunder, personal och varumärken på det mest effektiva,
säkra och hållbara sättet.
* Enligt EN14476
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Skräddarsydda profil- och yrkeskläder
DET SKA VARA ENKELT att handla från oss. Cleanhouse erbjuder ett brett sortiment av
yrkeskläder, skor och personligt skydd från välkända varumärken. I vår välsorterade klädbutik i
Sundbyberg hjälper vi även till att trycka din logo på yrkeskläder och profilprodukter. Du kan få
det färdiga resultatet direkt i handen, så att du kan börja jobba på studs!
VÅRA SKRÄDDARSYDDA lösningar med handskar och annan skyddsutrustning omfattar allt
inom exempelvis bygg, fastighetsskötsel och städning.

9

2021
Durability at work since 1975
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Leveranser i hela landet
VI LEVERERAR rätt produkter till rätt plats, i rätt tid och till rätt pris. Som kund får du
också hjälp med service som mopptvätt, flytt av maskiner och övrig utrustning vid behov.
I STORSTOCKHOLM sker vår distribution av era varor i samtransport med andra
leveranser för att minimera miljöpåverkan. Vår ambition är att 1-2 dagar efter
beställning sker leverans med egen personal in till ditt förråd eller städrum.
GENOM SAMARBETE på flera orter med lokalt förankrade privata transportbolag, vill
vi bibehålla samma servicegrad som i Stockholm. Med leveranser in till städförråd.

Cleanhouse
Servicecenter
– En väg in för order,
e-handel, leverans
och produktfrågor

08-28 08 30
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Gör ett klokt val
För att göra vardagen enklare och hälsosammare, ser vi till att våra
toalettlösningar är miljövänliga, enkla att hantera och hygieniska att
använda. När du väljer Katrin vet du att du gör ett klokt val.
Katrin är Clean & Green!
+ 46 501 27 50 00 · katrin@metsagroup.com · www.katrin.com
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Behöver du hjälp
med rätt maskin?
Ring oss på

08-28 08 30
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Köp eller hyr en städmaskin
STÄDMASKINER, kan du köpa, funktions- eller korttidshyra hos oss. I
Sundbyberg kan du titta på våra maskinmodeller och varumärken i olika
prisklasser, Taski, Wirbel, Gaomei mfl. Det finns alltid något anpassat för dig.
Besök oss, så lotsar vi dig till rätt maskin för just ditt behov.
VI UTFÖR SERVICE, akutservice och garantiåtagande antingen på
plats hos dig eller i vår serviceverkstad. Boka din service via hemsidan
www.stadmaskinservice.com

För mer information om TASKI
och våra städmaskiner
Ladda ner TASKI App

Besök www.taski.com

TASKI är ett av fyra kärnområden inom Diversey-verksamheten.
För mer information, besök www.taski.com eller följ oss på sociala medier.
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Joakim och Andreas på Cleanhouse Servicecenter.

Smarta val
– för dig, miljön och vår personal
VÅRA MEDARBETARE är vår största tillgång. De har den kunskap och erfarenhet som krävs
för att jobba smart och hållbart när det gäller produktval, effektivitet och balans i förbrukningen.
Ju mer vi kan hjälpa dig som kund med produkter och metoder, desto mer nytta gör det för både
dig och miljön.
I AMBITIONEN att minimera miljöavtrycket använder vi så smarta produkter som möjligt.
Genom samordnade transporter begränsar vi utsläpp. Vårt företag har sunda värderingar. Det
innebär en bra arbetsmiljö för vår personal, med de alla medel som finns oavsett var man jobbar.
Vi ser också stora fördelar med att våra medarbetare har olika kulturell bakgrund.
VI ARBETAR LÅNGSIKTIGT, för hög och jämn kvalitetsnivå för att minska förorening, avfall
och naturresurser. Vår stävan grundar sig i FN´s 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans
med våra ledningssystem hjälper oss i vårt förbättringsarbete. Vi är certifierade enligt ISO 9001,
14001 och 45001 och granskas årligen av externa revisorer.
JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Foto (JS)
{XXX}

Foto
{XXX}

EFFEKTIVA OCH
HÅLLBARA PRODUKTER
Stock Foto (JS)

— Från proffs till proffs

{XXX}

Renlighet består av professionell kompetens, rengöringsprodukter, maskiner och övrig
utrustning. Som expert inom området rengöring erbjuder Kiilto de bästa lösningarna för
Designelement
proffs. Kiilto är en helhetsleverantör inom professionell hygien. Utgångspunkten
för våra
produkter och tjänster är enkelhet, effektivitet och säkerhet.

{XXX}
De flesta av Kiiltos produkter för professionell rengöring är Svanen-märkta och
även
allergimärkta. Kiilto har även utvecklat Natura-serien som är tillverkad av
biologiskt nedbrytbara och förnybara råvaror.

MINDRE

KOLDIOXIDAVTRYCK
MED
ÅTERANVÄNDBAR
PLAST

www.kiilto.se | info.klc.se@kiilto.com | Mallslingan 32, 18712 TÄBY

Cleanhouse
Servicecenter
– En väg in för order,
e-handel, leverans
och produktfrågor

Sundbyberg
Vackra vägen 12
172 40 Sundbyberg

Kungens Kurva
Ellipsvägen 11
141 75 Kungens Kurva

Linköping
Industrigatan 15
582 77 Linköping

www.cleanhousestore.se
info@cleanhousestore.se

Göteborg
August Barks Gata 20
421 32, Västra Frölunda

• 19856 • www.jssverige.se

08-28 08 30

Följ oss på
sociala medier!

