Mere end blot en leverandør...

Vi er også en del af samhandel
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Der
var
engang
En gruppe lokale, der fik en idé...
De ønskede at stifte et andelsvaskeri, der kunne vaske og servicere de private husstande i Sønderjylland. Sagfører C.F. Lund
var én af drivkrafterne bag initiativet. Han var blevet inspireret
efter at have besøgt Askov Andelsvaskeri.
For at opstarten af det nye sønderjyske vaskeri skulle blive en
realitet var det nødvendigt at skaffe 500 andelshavere. Hver andel kostede 100,00 kr, og andelshaverne dækkede ikke solidarisk men alene med deres indskud.
For at finde nok andelshavere blev der afholdt mere en 50 informationsmøder rundt om i hele det sønderjyske opland. Efter
stor frivillig indsats med at afholde møder, havde man i 1948
solgt 520 andele, og i maj 1949 startede vaskekedlerne op.
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HISTORIEN BAG
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Produktionen anno 1965.
De store beholdere til
venstre slynger vasketøjet
fri for vand.
Beholderen til højre er en
kogekedel til selve vask
ningen.

70 år
med vand
og sæbe

•
•
•
•

Der er sket meget, siden vi startede
som andelsvaskeri og frem til i dag...
Da Løgumkloster og Omegns Centralvaskeri
startede op i 1949, var det i de tidligere mejeribygninger på Møllegade i Løgumkloster.
Der blev indkøbt en maskinpark og ansat 20
medarbejdere – og så var vi i gang.
I 1964 blev pladsen for trang, og vaskeriet flyttede til Tønder Landevej, hvor det også er placeret i dag.
I 00erne var det hårde tider for vaskerierne.
Størstedelen af de små vaskerier blev enten opkøbt eller lukket ned. Centralvaskeriet valgte at
gå en anden vej. Den dengang siddende direktør Ejnar Gram valgte at købe andelsseksabet
sammen med sin søn Søren Gram, og sammen
stiftede de i 2001 Centralvaskeriet A/S.
I dag sidder Ejnar stadig i bestyrelsen, og Centralvaskeriet drives af de to kompagnoner Adm.
Direktør Søren Fuglsang-Gram og salgschef
Villy Lund.
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Vaskeriet dengang

Hvis man kigger på vaskeprocesserne i dag i
forhold til dengang, er det stort set den samme
arbejdsgang. Vasketøjet bliver modtaget, det
bliver sorteret, vasket med vand og sæbe, centrifugeret, tørret og udrullet, for til sidst at blive
foldet sammen.
Den store forskel fra tidligere og i dag er selvfølgelig vores højteknologiske maskinpark og
vores konstante fokus på at reducere vand-,
el,- og varmeforbrug – men helt basalt, så vasker vi stadig tøj og tekstiler helt rent, som da vi
startede for 70 år siden.

Blev stiftet som andelsvaskeri i 1949.
Startede op med 20 medarbejdere.
Omdannet til aktieselskab i 2001
Drives og ejes i dag, af de to kompagnoner
Adm. Direktør Søren Fuglsang-Gram og
salgschef Villy Lund.

I 1989 fejrede vi 40 års jubilæum. På billedet ses
medarbejderne udenfor den oprindelige hoved
indgang.

Vi har gennem mere end 70 år oparbejdet
et kæmpe ”know how” inden for tekstiler og
rengøring deraf – Og vi kender alt til, hvordan
kvalitet og håndtering forlænger tesktilernes
levetid.
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I dag...
Er vi et højteknologisk vaskeri,
og produktionen er i et gear,
så det kan løfte mange tons
vasketøj og de allerstørste
ordrer.
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PRODUKTIONEN I DAG
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Hvad ser du på billedet?
1

Centralvaskeriet i dag
• H
 øjteknologisk erhvervsvaskeri.
• Fokus på god og nærværende kundeservice.
• Fokus på bæredygtige løsninger i ALLE
faser:
Fremstilling af tekstiler, vaskning og
bortskaffelse.
• 45 fastansatte medarbejdere.

2

Sorterede tekstiler kommer i store sække,
der transporteres rundt via et kæmpe skinnesystem i loftet.
De rene tekstiler kommer i en opryster, som
trækker tekstilerne fra hinanden og sender
dem enkeltvis videre på transportbåndet.

3

4

Sorteringsbånd, der deler portionerne ud til
hver enkel medarbejder ved båndet.
Ruller, som stryger og tørrer. Når tekstilerne
kommer igennem rullen, folder og lægger
maskinen dem sammen.
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Centralvaskeriet
i tal

Vi vasker dagligt
14 tons tekstiler, det svare
til at man derhjemme
vasker 2000 maskinvask
OM DAGEN.

Vi er glade for at
kunne servicere mere
end 400 kunder – og
vi har plads til flere...

Vores rulle stryger
1000 lagner i timen
svarende til
ca. 1,1 mio. senge
om året.

Vi har duge i
cirkulation svarende
til at kunne dække
30.000 borde.

Vi har 45
dedikerede fastansatte
medarbejdere, som står
klar til at servicere jer.

I får tilknyttet 1 fast
konsulent, så I altid ved,
hvem I skal kontakte.

Vi har
Opgraderet vores maskinpark
og arbejdsprocesser - og dermed
reduceret vandforbruget med 78%
og energiforbruget med 62%.

Valgt tekstiler af en særlig høj
kvalitet, der mindsker energiog vandforbrug pr. kg. tøj i den
daglige håndtering.

En hjertesag
Vi har alle et ansvar over for miljøet, og hos Centralvaskeriet
har vi valgt at tage dette ansvar alvorligt.

Valgt en skånsom sæbe.

Nordens mest bæredygtige vaskeri
Igennem flere år har vi målrettet arbejdet på, og investeret i, at
udvikle og optimere vores arbejdsprocesser for at skåne miljøet
mest muligt.
Det betyder, at vi har udviklet en metode, hvorpå vi kan gen
anvende mest mulig vand og varme, og dermed har vi mere end
halveret forbruget af el og varme.
Vi har udover fokus på vores interne forbrug også skarpt fokus
på valget af bæredygtige og ekstra holdbare tekstiler samtidig
med, at vi stiller omfattende miljøkrav til vores leverandører.
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Vil I vide mere om vores bæredygtige
løsninger, så kontakt os og bestil vores
grønne profilkatalog.

Udviklet løsninger til genvinding
af vand og varme.
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Verdensmål 6
Vandmangel påvirker mere end 40% af verdens befolkning.

For
fremtiden
Fn´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og 169 delmål
blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015.
Målene stemmer godt overens med vores vision for fremtiden.
Her uddyber vi, hvilke mål og delmål, vi har fokus på, og sta
dig arbejder på at blive bedre til at indfri...

Vaskeri-branchen er af naturlige årsager en branche, der
har et stort vandforbrug.
Det har vi hos Centralvaskeriet investeret massivt i at
nedbringe. Vi har inden for de seneste år nedbragt vores
vandforbrug med 78%.
Vi bruger i gennemsnit 5 liter vand til én vask af tekstiler
og arbejdstøj. Normalt forbrug ligger på omkring 10 liter
vand pr. vask.
Vi stopper ikke her. Vi vil i de kommende år fortsætte
med at fokusere på at optimere valg og håndtering af
tekstiler.
Tekstilernes vægt og sugeevne har stor indflydelse på
vandforbruget.

Verdensmål 7
At sikre, at alle har adgang til bæredygtig og moderne
energi. Vedtagelsen af omkostningseffektive standarder
for en bredere vifte af teknologier kan også reducere det
globale elforbrug fra bygninger og industri med 14%.
Hos Centralvaskeriet arbejder vi løbende sammen med
store udenlandske virksomheder, der er specialister inden for industrivask.
Vi vil være bannerfører inden for optimering af energi i
vores branche. Derfor udvikler og tester vi sammen med
partnere konstant nye teknologier inden for vaskeprocesser. Resultatet er på nuværende tidspunkt, at vi har
sparet 20% Co2-udledning pr. håndklæde.

Verdensmål 12
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
Hos Centralvaskeriet har vi udviklet en helt unik vaskeproces, som betyder, at vi bl.a. genanvender varmen for
at nedbringe forbruget. Det betyder at vi har sænket forbruget med 62% på nuværende tidspunkt.
Der er store muligheder i måden, vi genanvender varmen
på, og vi arbejder på, at varmen også kan genbruges til
tørring af tekstilerne.
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Som ringe i vandet
Vi har været kræsne, da vi valgte vores leverandører,
og stiller store krav om miljørigtig produktion.
Er din virksomhed klar til at være kræsen,
når I vælger vaskeløsninger?

PRODUCENTER STÅR FOR
25% RESOURCE FORBRUG
ved fremtillingen af tekstiler

DUGE, SERVIETTER, SENGELINNED
OG SENGELØBER

Tekstilerne er produceret
af BCI bomuld (Better
Cotton Initiative)
BCI bomuld produceres af
bønder, der minimerer brugen
af pesticider, bruger vand
effektivt og tager hensyn til
jordens sundhed.

- Tekstilerne er vævet specielt, det mindsker vandforbruget under den daglige
håndtering.
- Størstedelen af tekstilerne er fremstillet
af genbrugsplast.
- Rene og ordentlige forhold på fabrikken.
- Minimums forbrug af miljøskadelig kemi.

KOKKE- OG SERVERINGSTØJ
OG FORKLÆDER

- Langtidsholdbar beklædning
Leverandøren har et særligt fokus på at producere langtidsholdbar beklædning og dermed
forlænge produkternes levetid.
- Minimumsforbrug af miljøskadelig kemi
- Du har mulighed for at vælge en beklædningsserie, der er fremstillet af genbrugsplast.

HOTEL SÆBE OG HÅRPLEJE
- Mulighed for at vælge
Svanemærket serie
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VASKERIER STÅR FOR
ved håndteringen
af tekstilerne

Reduceret vandforbrug
Vi har bl.a. valgt tekstiler,
der er vævet specielt til at
mindske vandforbruget.

Reduceret CO2

Vi har bl.a. valgt tekstiler i en
lavere gramvægt, det kræver
mindre varme ved udrulning.
Og vi har opgraderet maskinparken. Disse faktorer er med
til at sænke CO2 udledningen.

Skånsom sæbe

Svanemærkede produkter der
sikrer hygiejnisk vask under
60 grader.

Genvinding af
vand og varme

75% RESOURCE FORBRUG
Styrker vores kunders
bæredygtige profil

Vi hjælper gerne, med at
udvikle oplysende materiale
med jeres logo på, som kan
bruges på hotelværelser og
lignende.

Styrkelse i Green key /
miljøregnskab

Med de energi besparelser vi
har foretaget, styrker vi jeres
miljøregnskab. Vi er behjælpelige, hvis I mangler de eksakte
tal til regnskabet.

Gør en forskel i
markedet

Når I vælger os som leverandør, har I en samarbejdspartner der har tænkt bæredygtighed ind i alle forsyningskæder
bagud. Med den viden, kan I
styrke jeres grønne profil og
gøre en forskel.

Gæsterne stiller krav
Hvordan arbejder I
med bæredygtighed
og miljø?
Hvordan kan I gøre en
forskel i markedet?

Det er meget udbredt, at
gæsterne sætter en værdi
i bæredygtighed, og dette
vil også påvirke deres valg
af hotel og restaurationer.

Virksomhederne
stiller krav

En stor del af de danske
virksomheder har fokus
miljø og bæredygtighed.
De vælger overnatning og
bespisning, der matcher
deres egen grønne profil.
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Snakker man
miljømærker
– eller skal vi tale facts
Et miljømærke er som bekendt en mærkning, man får, når
man opfylder forskellige krav – men hvad hvis man er gået
længere end “bare” at opfylde kravene?
Lad os tage en snak omkring miljørigtig vask. Vi er nørder
på dette område, og vi elsker at dele viden og erfaring.
Når det er sagt – så er vores tekstiler stadig miljømærket med:
Miljømærker er gode til...

Innovativt produktionsflow

Miljømærker er super gode hvis man som forbruger skal skabe et hurtigt overblik, men hvad
står det enkelte mærke for? – Det ved mange
ikke.

• A
 l vand og genbrugsvand bliver opvarmet ved
vores ruller = mindre CO2-udligning.
• Det eneste full-service vaskeri, der ikke benytter
damp = mindre energiforbrug.
• Unik produktion, som gør det muligt at vaske
hygiejnisk under 60 grader = mindre energiforbrug.

Hos Centralvaskeriet har vi ikke arbejdet for at
blive godkendt til diverse miljømærkninger.
Istedet har vi arbejdet hårdt og målrettet på at
mindske vores forbrug af energi og vand – det
gav bedst mening for os. Og når vi har mere end
halveret vores forbrug, er vi stolte af vores valg
og fortsætter med at forbedre os i alle led og
processer.
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•

Minimeret brug af miljøskadelige stoffer

•

Strenge krav der sikrer mod brugen af sundheds
skadelige kemikalier

•

Strenge krav der sikrer mod skadelige emissioner og
spildevandsudledninger

•

Strenge krav til arbejdsmiljøet i produktionsprocessen

•

Høje krav til tekstilfibrene og til det færdige produkts
egenskaber

•

Ingen kræftfremkaldende stoffer

•

Standard 100 - Klasse 1
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Skal vi hjælpe?
med at styrke jeres
bæredygtige profil

76 % af danskerne over
18 år går op i at leve
bæredygtigt.
UNDERSØGELSE AF EPINIONS DANMARKSPANEL
ARLA - JUN-2018

Kunderne efterspørger bæredygtige og gennemtænkte løsninger. Hvorfor ikke tænke “grønt” helt ned i de mindste detaljer som fx. jeres tekstiler, når dette ydermere kan gøres
uden ekstraomkostninger for jeres virksomhed?

Grøn profilmateriale til jer
Endvidere – hvorfor så ikke oplyse kunderne om, at I har
taget en bæredygtig beslutning ved at bruge vores tekstiler?
Vi har udviklet materiale, som I kan bestille gennem os, med
jeres logo og farver. Det kan fx. være kort til at sætte på jeres
senge, som forklarer om de bæredygtige tekstiler, I bruger.
Eller en håndklædehænger der venligt beder folk genbruge
deres håndklæder for miljøets skyld - samtidig med at I får
en besparelse for at mindske forbruget af tekstiler.
Spørg os og hør mere.
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JERES GRØNNE PROFIL
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Det skal
være let!
Det er vores fineste opgave at gøre samarbejdet så
let for jer som muligt.

Når vi indgår en samarbejdsaftale med jer, gør vi meget ud af at afdække jeres behov, her kan I trække på
vores mangeårige erfaring og ”know how”.
Sammen tilrettelægger vi et flow, som passer ind i jeres dagligdag. Da vi har en bred sortimentsvifte, kan
det være en fordel for jer at samle jeres indkøb ét sted.
Det sparer jer for tid og letter administrationen for jer.
I kan se mere om sortimentet på side 30 og frem.
Ønsker I arbejdsbeklædning, modtager I en prøvekollektion. Udfra den kan I vælge de rigtige størrelser,
så vi er sikre på, at tøjet passer, og at I derfor føler jer
godt tilpas på arbejdet.
Når I skal bestille, har vi også gjort det let. I bestiller
via vores online portal, som er tilpasset, så I kun ser
de varer, I har valgt at bruge.

Når fleksibilitet betyder noget
Vi leverer ugentligt jeres produkter, men i højsæsonen kan der være behov for flere leverancer, derfor
er vi til at tale med, hvis I får behov for det. I kan også
opleve uforudsete aktiviteter, og i disse tilfælde plejer
vi at finde en løsning sammen.

Samme konsulent og personlig betjening

Jeres fordele:
•	I undgår en stor opstarts-investering.
•	Løbende udskiftning af slidte tekstiler og beklædning.
•	Stort sortiment, så I kun behøver at handle ét sted.
• Fleksible løsninger.
• Personlig betjening.
• Styrkelse af jeres bæredygtige profil.

Hos os er du ikke bare et nummer i rækken, du kan
altid kontakte din faste konsulent, som har et ind
gående kendskab til jeres virksomhed.
Hvis du kontakter hovednummeret,vil du få én af vores administrative medarbejdere i røret. I den afdeling sidder der i dag to personer, og de er briefet af
jeres konsulent, så de kender også jeres behov og
står klar til at hjælpe.

– Vi har lagt vægt på
stabilitet og god ser
vice, da vi valgte le
verandør. Men det
vigtigste er, at vi
kan regne med flek
sibilitet. Hvis vi for
eksempel pludselig
får et ekstra selskab
ind, så har vi brug
for mere linned, og
i den slags akutte
situationer har
Centralvaskeriet
altid været klar til
at hjælpe...
INDEHAVER AF HOTEL BALLUMHUS
MARTIN CASTRO FUHLENDORFF

•	Fast omkostning pr. medarbejder og sengeopredning,
dermed ingen overraskelser.
•	Let gennemskuelig fakturering
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Helt ærlig!
“Vaskerier, dem har jeg ingen tillid til” –
Dette er en udtalelse fra en uvildig kunde
undersøgelse af branchen, som vi har fået
foretaget.
En sådan udtalelse er nedslående, når der er
tale om den branche, som vi elsker at være en
del af.
Vi er sønderjyder, og vi sætter en stor ære i
et godt og ærligt samarbejde. Derfor har vi
udarbejdet denne tjekliste, som vi vil anbe
fale dig, at gennemgå, inden du underskriver
kontrakten.

TJEKLISTE
Vær kritiske, inden I
underskriver en kontrakt
 Tjek de ”skjulte gebyrer”. Er der miljø-

og administrationsgebyr? Står der en
procentsats eller et fast beløb? I nogle
tilfælde kan det samlede gebyr være helt
op til 15% - som lægges oven i jeres pris.

 Tjek, om der er et gebyr, hvis I glemmer
en kuglepen i trøjen, kødspyd i lommen
eller at rulle ærmer ned.

Hold øje med kontraktlængden. Typisk

løber en kontrakt over 48 måneder. Dertil
kommer en opsigelsesperiode der kan
være op til 12 måneder, Det betyder. at den
reelle løbetid kan være helt op til 5 år.

Spørg altid til afskrivningstiden på

tessktilerne. I værste tilfælde kan den
være udover kontraktens løbetid. Det
betyder, at I risikerer en stor restbetaling
den dag, I vælger en anden leverandør.
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TJEKLISTE TIL KONTRAKTEN
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Onlineservice
– når I har tid

Det er nemt at bestille. Når I logger ind,
ser I kun de varer, I har valgt. Herfra
taster I antal og trykker “bestil”, og jeres
varer ankommer på den aftalte leverings
dag.

Bestil varer online nemt og enkelt, når I har tid –
vi tilbyder en palette af digitale løsninger, som gør
det lettere og hurtigere.
Vi sender en SMS, så I ved, hvornår I har bestill
ingsfrist.

Nemt, enkelt og digitalt
•
•
•
•

Bestil Online. I ser kun de varer, I har udvalgt i oversigten.
Log in og få et overblik over jeres beholdning.
I modtager en SMS med sidste frist for bestilling.
Betalingen foregår automatisk, og I modtager en
gennemskuelig faktura.

I modtager en SMS, med
påmindelse om sidste
frist for bestilling.

28

ONLINESERVICE
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Skønne hotelsæber er med til
at forkæle jeres gæster.
Se mere side 38-39

Alt hvad I
skal bruge

Byd kunderne smukt til bords
og fuldend oplevelsen.
Se mere side 34-37
Funktionelle dispenserløsninger.
Se mere side 44-45

Klæd receptionpersonalet på i praktiske
formelle uniformer.
Se mere side 42-43

Gør værelset ekstra
indbydende med den
rigtige sengeopredning.
Se mere side 32-33

Praktisk og slidstærkt beklædning er et must, men derfor må det
også gerne være pænt.
Se mere side 40-41
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Smuk opredning
gør en forskel

Vi har alt til den perfekte opredning. Den bløde lækre
kvalitet gør nattesøvnen til en dejlig oplevelse for jeres
gæster.
Lav en opredning, der matcher jeres værelse og jeres
stil. I kan vælge mellem mange farver, når det gælder
sengeløbere og pyntepuder. Derved kan I på en let
måde kræse lidt ekstra for indretningen.

Opredningen betyder noget...
Foto fra Dyvig Badehotel

• Sengelinneder er fremstillet af egyptisk bomuld/polyester i
fineste kvalitet.
• Sengeløber og pyntepuder i 17 forskellige farver.
• Sengeløber og pyntepuder vævet specielt, så de ikke krøller.
• Vi har sengeløbere der passer både enkelt- og dobbeltsenge.
•  Alle produkterne er ØKO-TEX certificeret.

Vores sengeløbere og pyntepuder er vævet
specielt. Dette giver en smuk rustik struktur,
men er også meget praktisk i dagligdagen, da
sengeløberen ikke krøller så let.

Vælg en sengeløber der
matcher værelset. Det er
en let måde at fuldende
indretningen på.

Sengen er en stor del af indretningen på et hotelværelse,
derfor vil en smuk opredning være med til at få gæsterne til
at føle sig godt tilpas.
Vi tilbyder både sengelinned, sengeløbere og pyntepuder.
Så I kan indrette værelserne, så det passer bedst til jeres stil.
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SENGELINNED, PYNTEPUDER OG SENGELØBERE
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For den fuldendte
oplevelse
I har gjort jer umage, da I sammensatte menuen, valgte
råvarerne og kræsede for tilberedningen. Lad os hjælpe jer
med et flot og indbydende bord, der er med til at fuldende
gæsternes oplevelse.

Duge med holdning og kvalitet
• Størstedelen af dugene er fremstillet af genbrugsplast.
•  Der genbruges hvad der svare til ca 9 plastikflasker
til én dug.
•  Alle duge og servietter er ØKO-TEX certificeret.
•  Vælg duge i 3 flotte basisfarver.
• Vælg servietter i mere end 10 forskellige farver.

Dæk bordet med genbrugsplast
Størstedelen af vores duge er fremstillet af genbrugsplast. Til hver dug genbruges der cirka
hvad der svarer til 9 plastikflasker.
Vi giver jer også en fleksibel løsning, så I kan skifte farve på duge og servietter, hvis I for eksempel
har et arrangement, hvor kunden ønsker en anden farve.
Vores duge er lette at arbejde med i dagligdagen
og kommer i mange forskellige størrelser.

Når I bestiller grønne servietter så... får I grønne servietter! Dette burde
være en selvfølge, men sådan er det ikke altid.
Vores højeste prioritet er at levere rigtigt HVER GANG.
Selvfølgelig kan vi også levere fejl, men vi sætter alle kræfter ind på at
rette op på det, hvis det skulle ske.
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Nemt &
enkelt
Vi ved godt, at I har travlt i restauranten.
Derfor skal det, at dække bord ofte gå
hurtigt – men det skal stadig se elegant
og lækkert ud. Her er lidt inspiration til
nem og enkelt borddækning.
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INSPIRATION TIL BORDDÆKNING
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Vores lækre og eksklusive plejeprodukter er
fyldt med skønne æteriske olier og organiske
ingredienser. Indholdet er COSMO*
certificeret - en organisk certificering.
Kvalitetssæbe og hudpleje
•
•
•
•
•
•

Forkæl naturen
og forkæl dine gæster

Indeholder 95% organiske ingredienser.
Indeholder mindst 20% økologiske ingredienser.
Krav om ansvarlig dyrkning og respekt for miljøet.
Vælg mellem forskellige sæber og hudplejeprodukter
Vælg mellem dispenser og små beholdere
Vælg mellem 2 lækre serier: Hopal-serien er ydermere
svanemærket

Vælg mellem dispenser løsnin
gen, som kan genopfyldes, eller
de små “Gave-prøver”.
Uanset hvad I vælger, så under
streger looket det eksklusive
indhold.

* Plejeserien bærer mærkningen COSMOS Organic Ecocert. Ecocert er en stor anerkendt fransk certificering inden for kosmetik og hudpleje med naturlige og økologiske ingredienser, som bliver brugt internationalt. Vi har
sat høje standarder for valget af naturlige råvarer, men
også for dyrkningsmetode og indhold af de økologisk
dyrkede ingredienser. ecocert.com
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SKØN HOTELSÆBE
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Når gastronomien
er i førersædet
Køkken- og kokkebeklædning skal føles bekvemmelig, og I skal kunne
bevæge jer frit, når I er på arbejde. Det gør I med vores beklædningsserie.
Beklædningen fåes i mange fine designs og farver, fra det helt klassiske
til det mere moderne look. Alt er i slidstærkt materiale, som er med til at
forlænge levetiden.

I kan naturligvis også bestille jeres viskestyk
ker hos os. I kan vælge at få glatte, sammen
lagte viskestykker eller spare penge og få
viskestykkerne i en sæk, hvor de ikke har
været igennem vores udruller.
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Det første møde
betyder noget
Hvilket førstehåndsindtryk skal jeres gæster have
af jer og virksomheden?
Vælg profiltøj, som passer til jer. Vi har T-shirts, poloer, cardigans og
sweatshirts i alle kvaliteter og et bredt udvalg af farver.
I kan også få broderet jeres logo på, hvis I ønsker det.

Skal tøjet være mere afslappet, har vi fine polo-shirts, cardigans, t-shirt
og jeans mm. som udstråler en knap så formel atmosfære.

Skal profilbeklædningen være officiel og
formel?
Så har vi mange dame- og herre-modeller i
en lækker kvalitet.
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PROFILTØJ
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Lidt til
og meget mere...
Det er lettere, billigere og mere overskueligt at handle samme sted.
Mindre administration, bogholderi og mindre tidsforbrug – det er
bare nogle af fordelene ved at samle indkøbene.
Vi har mange forskellige tillægsprodukter, som I med fordel kan få
leveret sammen med jeres ugentlige leverance.

Vælg mellem flere forskel
lige håndklæde-designs,
så det matcher jeres
badeværelse.

Håndklæder
Håndklæderne er vævet på en speciel
måde, som gør, at de føles mere ”fluffy”
og dejligt bløde, samtidig med at gramvægten er lavere. Det gør dem mere
miljøvenlige i vaskeprocessen.

Dispenserløsninger
Vi tilbyder rigtig mange former for dispenserløsninger.
I kan vælge faste dispensere, som er lette at genopfylde,
eller I kan vælge engangsløsninger.
Vi har dispensere til papir, sæbe, skum og sprit. Sidstnævnte kan også bestilles på egen stander med ”nontouch” funktion.

Praktiske løsninger, som også ser
indbydende ud.
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DISPENSER, HÅNDKLÆDER OG SLIPPERS

Ren wellness
Skal gæsterne forkæles ekstra, så kan en lækker badekåbe
og/eller et par skønne slippers være med til at højne deres
helhedsoplevelse.

Vores slippers er af den særlig høj kvalitet.
De er dejligt bløde, samtidig med, at de har
en fast bund, som gør, at man ikke glider på
glatte og våde gulve.
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Stort set
ingen fejl
Det siger indehaveren af Aarøsund Badehotel, Hans Harvest,
om leverancerne fra Centralvaskeriet.
Gennem fem år har det berømte badehotel i Sønderjylland
hver uge fået leveret blandt andet rent sengelinned, duge, ser
vietter og sæber.

Tilbage i 2013, da samarbejdet blev indledt, omfattede
det kun vask af duge og servietter. Men snart kom sengelinned med – og for 2 år siden blev sæber, shampoo
og bodylotion føjet til listen over de leverancer, som
Centralvaskeriet sørger for. Og profiltøj til tjenere og
kokke er det næste, som er på dagsordenen.
– Det kan være en fordel at samle indkøbene et sted.
Det giver mindre administration. Men ellers betyder
pris og kvalitet meget for os. Og det kan Centralvaskeriet leve op til. Fejlprocenten er stort set ikke-eksisterende fortæller Hans Harvest.
Artiklen fortsætter på næste side

Hans Harvest har stået i
spidsen for det historiske
badehotel i 7 år.
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AARØSUND BADEHOTEL
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Et forhold, der også betyder meget, er
graden af fleksibilitet.
- Vi får leveret en gang om ugen – med mindre vi ringer
og siger, at de skal komme med noget mere. Det hænder, at vi får brug for ekstra leverancer, og her er Centralvaskeriet hurtige til at hjælpe, siger Hans Harvest.
Aarøsund Badehotel modtager hvert år et stort antal gæster, som nyder atmosfæren i det klassiske badehotel
– og ikke mindst udsigten og beliggenheden helt ud til
Aarøsund vest for Haderslev.
- Hotellet er fra 1903, og vi gør meget for at fastholde den
gamle atmosfære. Mange af vores møbler er fra begyndelsen af det forrige århundrede, og man kan f.eks. slappe af i et sofa-arrangement fra Karen Blixens hjem eller
spille på et Bechsteinflygel, der har tilhørt Victor Borge.
Her er ingen fjernsyn på værelserne, og swimmingpoolen udenfor er den store, siger Hans Harvest med henvisning til Aarøsund.
Menuerne er til gengæld helt up-to-date, sammensat af
retter inden for den moderne gastronomi og i høj grad
baseret på lokale råvarer.
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AARØSUND BADEHOTEL

De smukke bygninger
og beliggenhed, er med
til at gøre et besøg, på
Aarøsund Badehotel til
en helt unik oplevelse.

Vi er glade
for vores
samarbejde
blandt andre
med...

Vi er også en del af samhandel
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