Rydd, rengjør og
bli mer produktiv

Det er enkelt å oppgradere arbeidsplassen
Verktøy som gjør det enkelt å få arbeidsplassen til å skinne
En ren og ryddig arbeidsplass øker
produktiviteten
Selv om det er lett å overse, er renslighet en svært
viktig faktor for produktivitet. En ren og ryddig
arbeidsplass bidrar til god helse, reduserer
stressnivået og hjelper teamet med å holde fokus.

Balanser renhold og miljø
Bærekraftig renhold med miljøsertifiserte rengjøringsmidler, høykonsentrerte kjemikalier og doseringshjelpemidler. Spør ekspertene våre om råd for
hvordan du kan reduserer miljøpåvirkningen ved
å velge miljøvennlige rengjøringsløsninger.

Dedikert Rådgiver

Én Leverandør

Ett enkelt kontaktpunkt for ekspertrådgivning

Alt bedriften trenger på ett sted

Hold kontoret rent med effektive
og rimelige løsninger
Rengjøringsmidler
Gi kunder og ansatte et rent og
sunt miljø med et komplett utvalg
av rengjøringsløsninger tilpasset
ditt budsjett og dine behov. Velg
blant Staples’ eget varemerke og
ledende merkevareprodukter.

Produkter for toalettrom
og hygiene
Bruk flere typer rengjøringsmiddel
for å sikre at du fjerner bakterier
effektivt. Vi har et sortiment som
inkluderer alt fra håndsåpe til desinfeksjonsmidler, såpedispensere,
kluter og servietter – slik at du kan
bekjempe bakterier på alle måter.

Avfallshåndtering
Avfallshåndtering på kontoret
er enkelt med gode avfallsposer,
praktisk plasserte avfallsbeholdere
for resirkulering og et bredt utvalg
av koster, mopper og støvsugere.

Rengjøringstips fra eksperter
Bærekraft på den enkle måten
Hvis du ser etter rengjøringsmidler av høy kvalitet
som også er miljøvennlige, bør du se etter Svanemerket. Nilfisk har mange kjemikalier og redskaper for
profesjonell rengjøring som har miljøsertifisering –
perfekt når du er ute etter rengjøringsløsninger som
bidrar til et bærekraftig forbruk og et bedre klima.

Fokuser på rengjøring
Våren er den perfekte tiden for å skape et rent
arbeidsmiljø. Produktene mange av oss kjøper til
dette formålet, inneholder opptil 99% vann. Bruk av
slike uttynnede produkter ikke bare skader miljøet,
det koster også unødvendig mye. Konsentrerte
rengjøringsprodukter, som SmartDose-systemet fra
Lilleborg, er et glimrende alternativ siden de kan redusere kostnadene og arbeidsinnsatsen på ulike nivåer.

Staples tilbyr en rekke produkter fra Nilfisk og Lilleborg på www.staplesnetshop.no.
Diagrammet nedenfor viser hvordan Lilleborg-produkter kan hjelpe deg til å være mer miljøvennlig ved
å minimere avfallsmengden, overdosering og CO2-utslipp fra transport sammenlignet med vanlige
rengjøringsmidler.
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Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte meg eller gå til www.staplesadvantage.no/vaare-loesninger/
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