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Nu hvor vaskeriet klarer
mit vasketøj, må jeg erkende,
at min hverdag er blevet
noget nemmere.
Birgit, 78 år

HYGIEJNE
DS 2451-8
DS 2450

VI VIL OGSÅ GERNE
VASKE FOR DIG

GRATIS: Vi ruller alt dit linned

At overlade sit vasketøj til andre er en tillidssag

2. Før vi går i gang
Vi ringer til dig, og aftaler fast leveringsdag og tid, som passer ind i din hverdag.
Er du forhindret, aftaler vi en ny dag.

De Forenede Dampvaskerier har over 50 års erfaring med
vasketøj. Fra vores specialiserede vaskeri, der håndterer
privatpersoners vasketøj, hjælper vi 4.500 borgere med
vasketøjet. Dit vasketøj er derfor i sikre hænder hos os.

3. Saml vasketøjet
Læg alt vasketøjet i din personlige
vaskesæk. Du skal ikke sortere det, og
du får flere sække, hvis du mangler. *

Når De Forenede Dampvaskerier vasker for dig:
• Din faste kontaktperson er altid klar til at hjælpe dig
• Vaskemanden bærer altid uniform og ID
samt er uddannet i at yde førstehjælp

4. Fast vaskemand henter
Vi henter på fast aftalt ugedag og
tid. Har du brug for ekstra afhentning,
klarer vi også det.

• Svanemærket vaskeri – vi benytter kun
allergivenlige vaskemidler
• Brug ikke tid på sortering af vasketøjet – det gør vi
• Diskret mærkning sikrer, at hvert stykke tøj
bliver vasket efter tøjets vaskeanvisning

5. Svanemærket vask
Vi vasker, og tørrer efter vaskeanvisning. Vi ruller linned gratis, håndfolder
tøj gratis samt hængetørrer uld. Ring
gerne til os med dine særlige ønsker.

• Teknologisk Institut kontrollerer vores vaskeri
– det sikrer kvalitet, miljø og hygiejne
• GRATIS: Vi ruller linned og håndfolder tøj
• Vi tilbyder som tilkøb håndstrygning, renseservice,
dyne- og pudevask og meget mere

Din kontaktperson
Ring til din kontaktperson og hør
mere om vaskeordningen.

TELEFON: 44 22 07 07
MAIL: BORGERVASK@DFD.DK

6. Fast vaskemand bringer ud
Dit vasketøj kommer retur ugen efter
skånsomt pakket i plastfolie og klar til
at blive lagt på plads og hængt op.
NYHED

7. Vaskeseddel
Hver gang får du en vaskeseddel, hvor
du har styr på de artikler, du har sendt
til vask og fået retur.

* Vaskesække er vaskeriets ejendom, og skal returneres efter brug.
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1. Tilmelding
Sæt dit kryds ved De Forenede Dampvaskerier, når du er visiteret, og modtag en tryg og sikker vaskeordning

