Czystość do wynajęcia – Maty Wejściowe DBL

Maty wejściowe

Serwis DBL
- na każdym kroku
Wynajem mat wejściowych DBL to perfekcyjny
system, który gwarantuje czystość i bezpieczeństwo Państwa podłogi. Maty zatrzymują w swoich
włóknach przenoszony wraz z butami brud , a specjalne sploty pochłaniają nawet olej i wodę. Maty
DBL skutecznie minimalizują wnoszenie do pomieszczeń piasku, błota, kurzu i pyłu.

Serwis wynajmu mat wejściowych DBL działa
niezawodnie. Zgodnie z ustalonym indywidualnie z Klientem terminarzem wymian, kierowca
DBL dostarcza czystą mate a zabiera brudną.
To takie proste! DBL troszczy się o regularną wymianę i pranie mat w profesjonalnej pralni przemysłowej. Serwis wynajmu mat wejściowych to
prosty, skuteczny i wygodny sposób zapewnienia czystości w pomieszczeniach.

Odbiór, pranie, dostawa - to jest nasze zadanie.

Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mniej zabrudzeń w pomieszczeniach
redukcja kosztów utrzymania czystości
atrakcyjny wygląd
indywidualny projekt
wyraziste kolory
ochrona powierzchni
ochrona przed poślizgnięciem
dowolny terminarz wymiany
przejrzyście skalkulowane koszty
bezpośrednie doradztwo

Na jakiej macie stoisz?
Mata standardowa

Mata logo

Wytrzymała i elegancka
w swojej prostocie.
Mata standardowa
zapewnia czystość
niezależnie od miejsca
jej wyłożenia.
Dostępna w 3 różnych
kolorach i różnych
rozmiarach wpasowuje się
w otoczenie i pochłania

Daj się zauważyć!
Umieść logo swojej firmy
na macie wejściowej
i spraw, aby była dla Twoich
potencjalnych klientów
drogowskazem do Twojej
firmy. Połącz reklamę
z funkcjonalnością.

grafitowa

brązowa

czerwona

Jesteśmy przedsiębiorstwem należącym do grupy DBL, związku zrzeszającym przedsiębiorstwa rodzinne branży tekstylnej.
Jesteśmy zawsze blisko naszych klientów, dla których mamy indywidualne rozwiązania.
Sprawdź naszą ofertę na stronie www.dbl.com.pl bądź zadzwoń pod numer 061 6570 910.
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