Städa och håll
dig produktiv

Liva upp kontoret på ett enkelt sätt
Verktyg som får din arbetsplats att stå ut
Ett rent kontor leder till ökad produktivitet
Det glöms ofta bort, men renlighet spelar en stor
roll för produktivitet. Ett rent och fräscht kontor
är hälsosammare, minskar stressnivåer och bidrar
till att ditt team är mer fokuserat.

Hitta en balans mellan rent och miljövänligt
Använd miljömärkta rengöringsmedel, superkoncentrerade kemikalier och doseringshjälpmedel
för att städa på ett miljövänligare sätt. Kontakta
våra experter för att få reda på hur du kan minska
din miljöpåverkan genom att välja miljövänligare
rengöringsprodukter.

Kunniga Rådgivare

En Leverantör

Samlad expertkunskap till din tjänst

Allt din arbetsplats behöver, från ett ställe

Använd effektiva och prisvärda lösningar
för att hålla kontoret rent
Rengöringsprodukter
Håll kunderna och anställda friska
och säkra med ett fullständigt
utbud av rengöringslösningar
som utformas kring din budget
och dina behov. Välj mellan
Staples eget varumärke och
ledande märkesprodukter.

Förbrukningsvaror och hygien
på toaletten
Använd en mängd olika rengöringsprodukter för att försäkra dig om
att du blir av med bakterier på ett
effektivt sätt. Vårt produktsortiment
omfattar allt du behöver för att
bekämpa bakterier – från handtvål till
desinfektionsmedel, tvåldispensrar,
trasor och torkdukar.

Avfallshantering
Det är lätt att hantera kontorets
avfall när du har tillförlitliga
återvinningskärl och soppåsar
placerade runtomkring hela
kontoret samt ett stort sortiment
av sopborstar, moppar och
dammsugare till hands.

Rengöringstips från experterna
Enkel hållbarhet
Leta efter Svanen-märket när du är ute efter bra
rengöringsprodukter som också är miljövänligare.
Nilfisk har många miljömärkta produkter i sitt sortiment av kemikalier och redskap för professionell
rengöring – vilket gör dem till den perfekta leverantören av rengöringsartiklar som bidrar till så väl
hållbar konsumtion som ett bättre klimat.

Koncentrera på städningen
Våren är ett perfekt tillfälle för att skapa en ren
arbetsmiljö. För att uppnå en ren arbetsmiljö köper
många produkter som innehåller upp till 99% vatten.
Att använda dessa utspädda produkter skadar
miljön och dessutom belastar de din budget med
onödiga kostnader. Koncentrerade rengöringsmedel
som Diverseys SmartDose är ett bra alternativ som
dramatiskt minskar både kostnad och arbetsinsats.

Staples har ett brett sortiment med produkter från Nilfisk och Diversey på www.staplesadvantage.se.
Diagrammet nedan visar hur Diversey-produkter kan hjälpa dig att bli mer hållbar genom att minimera avfall,
överdosering och koldioxidutsläpp från transporter jämfört med vanliga rengöringsmedel.
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Standardkoncentrat
Diverseys
superkoncentrat
För mer information kontakta din Staples Account manager eller besök” www.staplesadvantage.se och klicka
på “Våra lösningar”.
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