Samarbejdsaftale
En ny standard inden for toiletfaciliteter
Lad HOPE hjælpe dig til at få og opretholde et rent
og indbydende toiletmiljø. Fokusér på din kerneforretning.
Bedre resultat med miljøvenlige
rengøringsprodukter.
De typiske kemikaliebaserede sundheds- og miljøskadelige rengøringsprodukter har kun en ringe effekt, da de angriber problemet forkert.
Med HOPE bioteknologiske produkter, kan du nu bekæmpe alle lugtgener
og få dine lokaler og toiletter til at dufte af absolut “ingenting”, nemt og
effektivt. Udover en produktserie til bekæmpelse af næsten alle former
for lugtgener, tilbyder vi tre forskellige samarbejdsaftaler, hvor hele
ansvaret for den løbende bakteriebehandling med BIO-enzym produkter
bliver vores.
Vi hjælper til at finde det produkt og frekvens der passer til jeres behov,
og herefter er der blot den almindelige daglige rengøring til at vedlige
holde ind imellem vores behandlinger.
I kan derfor helt uden bekymringer byde kunder velkommen, uden at
bekymre jer om uhygiejniske toiletfaciliteter der skræmmer kunderne
væk igen. Fokusér på din kerneforretning og lad HOPE om resten.

Hvad er bakteriel fordøjelse?
Bakteriel fordøjelse er den proces der sker når bakterier fordøjer organisk
materiale. Bakterierne lever af organisk affald, og reproducerer sig selv
ved denne ernæring. Igennem mange komplekse kemiske reaktioner,
bliver det organiske affald metaboliseret ned til vand og kuldioxid, som
hermed giver bakterierne energi nok til at opretholde deres livscyklus. Det
endelige resultat af denne proces: Alt organisk affald fordøjes og konsumeres indtil der ikke længere er mere til stede, som kan producere dårlige
gasser og lugt eller forurenet materiale.
HOPE garanterer ved anvendelsen af behandlingen, at forventningerne
om et rent og lugtfrit toiletmiljø opfyldes til både kundens og brugernes
tilfredshed.
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Med HOPE clean service, leveres et unikt
koncept med en fast og tryg samarbejdsaftale.
Resultatet er sparet tid og omkostninger
til stor gavn for både brugeren og kunden.
servicepakker:
1

3D LUGTSANERING
AF TOILETRUM

• BIO-lugtsanering af vægge og gulve
• BIO-lugtsanering af toiletkerner/WC
• BIO-rens i alle afløb

3

SERVICE-MÅNEDER

TOTALSERVICEURINALER

• Grundrens af urinal
• Plastdele rengøres for aflejringer
• MB-Active Trap udskiftes med ny
• BIO-rens i urinalets afløb
• BIO-lugtsanering omkring urinal

2

deep-clean

DEEP-CLEAN
NULSTILLING

• Dybderensning og behandling
		 › Spray-påførsel af rengøring
			 overalt inkl. Sanitet
		 › Damprens/højtryksspuling
			 overalt med rent vand
		 › Grundig opsugning af
			 ”gråt vand”
• BIO-lugtsanering af vægge
og gulve
• BIO-lugtsanering af
toiletkerner/WC
• BIO-rens i alle afløb

Før deep-clean
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Efter deep-clean

KONCEPT

PRIS
PR. M2*

PRIS
PR. URINAL

1

-

395,-

stk.

2

65,-

-

m2

3

175,-

-

m2

ANTAL

FREKVENS

AFTALENS
START

* Min. 20 m2
Aftalens løbetid er 1 år fra dato og betales ved vores alm. betalingsbetingelser. 8 dage netto
kontant. Samarbejdsaftalen opkræves forud 1 gang årligt. Alle priser er anført ex.moms.
Efter endt 12 måneders periode kører serviceabonnementet automatisk videre med mindre
denne opsiges skriftligt med senest 30 dages varsel til næste hovedforfald.

Kunde:		
Adresse:
Tlf:

		

			

Mail:
CVR:
Ansvarlig:
bemærkninger:

Underskrift HOPE/Dato:

                 Underskrift Kunde/Dato:
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