de Kunst van
duurzaam
onderhoud!
Chem-Dry staat voor een innovatief en uniek reinigingsmethode dat een beter resultaat garandeert. Chem-Dry vindt
dat het niet alleen schoon moet zijn, maar ook verantwoord.
En daar wordt iedereen beter van!
De laatste jaren wordt met steeds meer overtuiging gekozen
voor een milieuvriendelijke aanpak van schoonmaak en onderhoud. Chem-Dry heeft een complete lijn ontwikkeld die past bij
deze aanpak.
Vele Chem-Dry producten hebben het Green Label Certificate.
Chem-Dry verbruikt tijdens het reinigingsproces slechts éénvijfde water ten opzichte van de traditionele reinigingsmethodes.
Chem-Dry’s unieke koolzuurmethode is PH-neutraal en laat
geen schadelijke stoffen achter.
Het geheim van Chem-Dry zit ‘m in de manier waarop met
behulp van minuscule koolzuurbelletjes het meest hardnekkige
vuil wordt weggehaald. Miljoenen van die koolzuurbelletjes
dringen diep in de te reinigen stof door. Ze bruisen het vuil
naar de oppervlakte en het vuil wordt dan effectief verwijderd.
De zuiverste methode: geen zeep, fosfaten of andere schadelijke
chemische middelen. Er blijven dus ook geen vuilaantrekkende
resten achter.

Groen gecertificeerd

Chem-Dry streeft er constant naar te voldoen aan de Groene
Standaard. Het meest gebruikte reinigingsmiddel, THE NATURAL®, is door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) geplaatst op de zogenaamde G.R.A.S lijst. Dit begrip
staat voor: Algemeen Erkend als Veilig. ITC Corporation (Utah
USA) heeft inmiddels 11 groene producten van Chem-Dry
gecertificeerd die hun bijdrage leveren aan Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
ITC Corporation is een laboratorium waar producten via
speciale testen worden onderzocht op de impact die ze kunnen
hebben op mensen, dieren, luchtkwaliteit en leefmilieu.

De kracht van Chem-Dry:
• specialistische reiniging en onderhoud met visie
• innovatief en milieuvriendelijk

• veilig voor mens, dier en omgeving
• ISO 9001 2008 gecertificeerd
• hot carbonating extraction

• Green Label Certificate biedt mogelijkheden tot
een verantwoorde reiniging.

Droger, schoner, gezonder

www.chemdry.nl

Erkend door Stichting Waarborg
Tapijt en Meubelreiniging

