
Book en gratis  
DEMOSTRATION

NU!

DAMP-
RENGØRING
HELT UDEN  

KEMI

RIGTIG rent er udgangspunktet for høj kvalitet 
For at sikre en høj hygiejnestandard og en høj 
rengøringskvalitet er rene senge, bruserum, vaske, toiletter 
og møbler en nødvendighed. Lige så vigtigt er det at gulve, 
vægge, borde i køle- og frostrum er rene, hvis hotellet har et 
køkken. 

Og det er netop dér, at dampstøvsugerne fra BlueEvolution 
kan hjælpe dig. Ved brug af tør damp opnår du hygiejnisk 
renlighed – i kun én arbejdsgang. Rengøring uden brug af 
kemi sikrer dig at dine hotelgæster møder rene, hygiejniske 
værelser, og er der en restaurant på hotellet, vil rengøringen 
gøre køkkenet hygiejnisk og man undgår kontaminering af 
fødevarer.

Du vil blive overrasket over, hvor let det er at gøre 100% 
rent 

GLAS OG SPEJLEKØLE- OG FROSTRUM

FRA HOTELVÆRELSER OG BADEVÆRELSER

TIL KØKKEN OG FROSTRUM

ÉN LØSNING
TIL DET HELE
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Direkte link til  

bookingsformular

SENGE OG MØBLER BADEVÆRELSER

KØKKEN

GULVE O G TÆPPER



ANVENDELSESOMRÅDER
Senge og værelsesmøbler.

Bruserum, toiletter, håndvaske, spejle, fliser og fuger.

Tæpper, trægulve, flisegulve og måtter.

Glas- og rustfrie overflader. 

Frostrum uden afrimning.

Kølerum og køleskabe.

Ovne, komfur.

Gulve og vægge.

Alle sprækker, riller og tætningslister, hvor det normalt

ikke er til at komme til på værelset og i restaurantkøkkenet.

BOOK  

GRATIS  

DEMO

STÆRKE  
FORDELE

CERTIFICERET
Certificeret i den  
omfattende 4-felts test
og i henhold til HACCP.

MILJØVENLIG
93% vandbesparelse  og 
rengøring uden  
kemikalier.

HYGIEJNISK
99,9 % reduktion af  
bakterier og neutrali-
sering af viraved  hjælp 
af tør damp og  UVC-
teknologi.
Effektiv mod COVID-19.
Tildelt Tophotel Star 
Award i Tyskland.

Dansk Procesventilation ApS

Vangeleddet 65, 2670 Greve

T. +45 61 279 379

E-mail: info@dansk-procesventilation.dk

KRAFTFULD
180 °C varm tør damp, 10 bar
damptryk og 3.500 W effekt
mod genstridigt snavs.
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HJEMMESIDE
https://dansk-procesventilation.dk/blue-evolution/
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