Ångtvättbilen är ett rikstäckande golvvårdsföretag som grundades 1984.
Kedjan har byggt upp erfarenheter kring golvvård som är unik i Norden.
Idag är Ångtvättbilen Nordens marknadsledande företag inom golvvård.
Renodlat golvvårdsföretag sedan 1984
Olika golv kräver olika behandlingar. De många åren i branschen har byggt upp Ångtvättbilens
erfarenheter och metoder inom golvvård.
Rikstäckning, med lokal närvaro
Ångtvättbilen finns representerat i hela Sverige, nära dig, och även i Norge. Rikstäckningen
medför stor kunskapsspridning samt möjligheten att utföra samma kvalitetssäkrade jobb i
hela Sverige.
Trygghet, via ISO och Nöjd Kund Garanti
Sedan flera år tillbaka är Ångtvättbilen ISO-certifierat både avseende miljö och kvalitet.
100%

Enkelt och smidigt att anlita Ångtvättbilen
Vi är bara ett telefonsamtal bort från en kostnadsvri besiktning. Tel 020-699 800

Nöjd Kund

GARANTI

Vi utför installationsbehandlingar, periodiskt underhåll och renoveringar/slipningar
av följande golvtyper:
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Kontakta Ångtvättbilen för en kostnadsfri golvbesiktning!
020-699 800
t
www.angtvattbilen.se
las

Professionell matt- och möbeltvätt
– sedan 1984

Mattvätt – metod Ångtvättbilen
”Den här metoden är bäst på att återge
mattorna sitt ursprungliga utseende”
Detta är ett officiellt betyg, som vi fick redan 1985. Det var textilforskningsinstitutet
som hade jämfört olika tvättmetoder. Vår patenterade mattvättmaskin har
utvecklats in- och utvändigt sedan dess och idag är Ångtvättbilen Nordens
marknadsledande mattvättföretag.

3. Det som gör oss unika är att vi med rent, tempurerat

vatten tvättar, sköljer och suger upp på samma gång.
Detta repeteras tills mattan är helt ren.

4. Om fläckar finns kvar efter tvätt används
fläckborttagningsmedel, följt av ny tvätt.

Ångtvättbilens patenterade mattvättmaskin
tvättar riktigt rent.

1. Först på plats är bussen.
Så här gör vi
Maskinerna kopplas ihop med vatten, el och avlopp.
Temperatur och tryck anpassas efter mattan som ska tvättas.
Applicering av miljöanpassat kem som får verka i mattan.
Borstvalsmaskinrengöring av mattan, vid behov.
Sköljning och uppsugning i snabb följd. Vi repeterar tvätten tills mattan är ren.
Gåtorr matta inom 2-6 timmar.
Mellan mattvätt-tillfällena ska en textilmatta dammsugas med borstvalsdammsugare – en dammsugare som effektivt får upp damm och smuts ur mattan.

2. Sedan maskinen...

som kopplas ihop med vatten, el och avlopp. Temperatur och tryck
anpassas efter mattan som ska tvättas. Miljöanpassat kem appliceras
och får verka i mattan.Vid behov borstvalsrengörs mattan.

