VŠE PRO FIREMNÍ
HYGIENU
výroba | obchod | logistika | služby

Praha | Brno

VAŠE POHODLNÁ CESTA K ČISTOTĚ

KDO JSME A CO PRO VÁS DĚLÁME?

VÝROBA

OBCHOD

LOGISTIKA

SLUŽBY

tekutých mýdel, čistící
a úklidové chemie,
dezinfekcí, eko výrobků.

Nabízíme nadstandardní
i úsporná řešení firemní
hygieny přímo na míru
vašim požadavkům.

Disponujeme vlastním vozovým
parkem 20 vozů a dodáváme
zboží ve smluveném termínu
po celé České republice.

K našim výrobkům dodáváme
kompletní služby včetně
hygienických plánů i montáží
přesně dle vašich požadavků.

CO VÁM NABÍZÍME?
	Velký výběr zboží pro firemní hygienu

	Dodáme zásobníky a dávkovače za 1 Kč (dle smlouvy)

	Doprava zboží od 1-4 dnů po celé České republice nad 1 500 Kč
bez DPH zdarma

	Disponujeme skladovou plochou 7 200 m2 a 20 ti dodávkovými
vozidly

	30 let na trhu, kvalita a spolehlivost

	Všechny naše výrobky splňují aktuálně platnou legislativu
pro prodej v ČR

	Celoživotní záruky na dávkovače a zásobníky (dle smlouvy)

NÁŠ SORTIMENT

NAŠI ZÁKAZNÍCI

VÝROBA:
	tekutých mýdel
	čistících a mycích prostředků
	dezinfekcí
Eko výrobků z přírodních surovin
PAPÍROVÝ PROGRAM:
	papírové ručníky skládané i role
	toaletní papíry, Jumbo i konvenční roličky
	ubrousky, průmyslové role
DÁVKOVAČE A ZÁSOBNÍKY:
	tekutých mýdel
	papírových ručníků
	toaletních papírů
	osvěžovače vzduchu
ÚKLIDOVÉ POMŮCKY:
	úklidové pytle a sáčky
	úklidové vozíky
	rukavice, houbičky,utěrky,hadry
	odpadkové koše, zrcadla, rohože
	náplně do osvěžovačů vzduchu
HOTELOVÝ SORTIMENT
	výroba hotelové kosmetiky
	hotelové dopňky

HOTELY A RESTAURACE
ÚKLIDOVÉ FIRMY
ŠKOLY A ŠKOLKY

ORGANIZACE
STÁTNÍ SPRÁVY
ZDRAVOTNICTVÍ

FITNESS
A WELLNESS

DOMOVY PRO SENIORY
POTRAVINÁŘSKÉ
A PRŮMYSLOVÉ FIRMY

BEZPLATNÉ SLUŽBY PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

ŠKOLENÍ

HYGIENICKÉ
A ÚKLIDOVÉ PLÁNY

vašich zaměstnanců v
nakládání s chemickými
látkami a chemickými směsi

	pro úklidové společnosti
	pro hotely a restaurace

	kalkulace nákladů čistících
prostředků na m2

	pro potravinářský průmysl
	pro domovy důchodců

	poradenství v oblasti
úklidu a čištění

	popřípadě jiné dle vašich
požadavků

KONTAKTY

PROPOJENÍ
ELEKTRONICKÉHO
PŘENOSU DAT
ZE SERVERŮ
přináší úsporu práce
zaměstnanců, eliminuje
chybovost a snižuje náklady
pro větší společnosti

ČSN EN ISO 9001:2016

ALFA CLASSIC, a.s.
Černokostelecká 740, 251 01 Říčany

tel.: +420 323 631 950 (940)
alfaclassic@alfaclassic.cz

mobil: +420 602 328 808
mobil: +420 608 971 045

ALFA CLASSIC, a.s.
U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

tel.: +420 545 216 333
brno@alfaclassic.cz

mobil: +420 602 737 856
mobil: +420 777 791 194

Více informací o našich produktech a službách naleznete na www.alfaclassic.cz
Navštivte náš e-shop na adrese eshop.alfaclassic.cz

