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Få ut mesta möjliga  
av dina funktioner

En steg-för-steg-metod för mer miljömedveten rengöring. Vår 
strävan är effektivare rengöringen för företag och konsumenter.

LÄGRE KOSTNADER
Under dessa utmanande tider är kostnaden för energi och att bevara 
resurser viktigare än någonsin. Det är vårt uppdrag att hjälpa till 
att sänka dina rengöringskostnader, utan att kompromissa med 
rengöringseffektiviteten.

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Våra servicemedarbetare är redo att träffa dig för att visa hur vi kan 
hjälpa ditt företag på vägen mot en mer hållbar rengöring.

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING
Den nuvarande tekniken i EcoFlex™ sparar så mycket som 20 % energi 
vid rengöring. Alla nya produktplattformar som utvecklas kan reducera 
energiförbrukningen med så mycket som ytterligare 25 %, jämfört med 
liknande produktplattformar.

REDUCERA VATTENFÖRBRUKNING
Med rätt maskiner kan du när som helst kontrollera hur mycket 
vatten som behövs vid rengöringen. Spara tid och sänk kostnaderna 
när du använder EcoFlex™ och SmartFlow™, där du kan reducera 
vattenförbrukningen med så mycket som 40 %. Det är bättre för att 
spara resurser och vara snäll mot plånboken.

MINSKA ANVÄNDNINGEN AV RENGÖRINGSMEDEL
Är det möjligt att använda mindre rengöringsmedel och få bästa möjliga 
rengöring? EcoFlex™ säkerställer att du får ut mesta möjliga av din 
rengöring, samtidigt som du minskar användningen av rengöringsmedel 
med så mycket som 60 %. Mindre användning av rengöringsmedel bidrar 
också till att minska rengöringskostnaderna.

Friskrivning: Besparingar inom vatten, rengöringsmedel och energi baserat på interna undersökningar och FoU-beräkningar.



Funktioner som 
gör skillnad för 
effektiviteten
Att vara medveten och använda rätt teknik 
för att rengöra är bra för verksamheten

FÖRBÄTTRA LUFTKVALITETEN
De farligaste dammpartiklarna kan genereras från till synes 
ofarligt material eller arbetsprocesser och kan vara svåra 
att hantera. H-klassat damm kan komma från många olika 
material, inklusive asfalt, sand, grus, kakel, betong och murbruk. 
Användning av en H-klassad dammsugare kan bidra till att 
minimera potentiella hälsorisker som kan uppstå vid användning 
av material som genererar farligt damm.

ERGONOMI
Nilfisk strävar efter att konstruera rengöringsmaskiner som 
minskar användartröttheten på grund av maskinvibrationer och 
andra faktorer. Vår unika OneTouch™ knapp som aktiverar alla 
funktioner och vårt soft-touch-reglage, som finns på många 
Nilfisk-modeller gör användningen säker, användarvänlig och 
enkel att lära sig.

ECOFLEX™-TEKNIK
Kontrollera blandningen av rengöringsmedel och vatten med 
teknik som kombinerar effektiv rengöring med flexibilitet inom 
golvrengöring. EcoFlex™ gör att du kan spara så mycket som  
20 % energi, 40 % vatten och 60 % rengöringsmedel vid rengöring.
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SMARTFLOW™-TEKNIK
Rätt mängd vatten och rengöringsmedel eliminerar behovet av separat kembehållare genom 
automatisk minskning av rengöringsmedelsblandningen när maskinen saktar in. SmartFlow™ 
säkerställer konsekvent rengöring utan att vatten och kemikalier slösas bort när de inte behövs.

SILENTECH™-TEKNIK
Låg ljudnivå innebär ökad operatörssäkerhet och möjlighet att rengöra under kontorstid – vilket 
i sin tur sänker kostnaderna för belysning och säkerhet. Dessutom förbrukar du mindre energi när 
du använder kombiskurmaskinen vid lägre motorvarvtal.

REV™-TEKNIK
REV™-teknik (Random Orbital Scrubbing) är det första och enda skursystemet som använder 
tydlig orbital- och rotationsrörelse. Utöver att REV™ kombiskurmaskiner är överlägsna för daglig 
användning är de så effektiva på djuprengöring att du kan avlägsna gammal golvfinish i ett 
arbetsmoment, helt utan kemikalier. På så sätt sparar du både tid och pengar vid rengöring.
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En miljömedveten inställning till rengöring. Vi arbetar 
mer målmedvetet än någonsin för att tillhandahålla 

hållbara produkter och tjänster för att göra det 
enklare för dig att nå dina mål.

Vi finns här för att hjälpa dig.

Medveten rengöring  
är bra för affärerna

ECOVADIS GOLD HAR 
UPPNÅTTS! 

Rankad topp 5 % av alla 
företag som rankas av 

EcoVadis. 

UPPNÅTT CDP 
A-KLASSIFICERING!
Rankad i det globala 

rapporteringssystemet för 
företag för att hantera sin 

miljöpåverkan.

SBTI-AVTAL UPPSATT! 
Vi har satt upp och haft 

godkända mål för att minska 
utsläppen av växthusgaser 

från både direkta och inköpta 
energikällor (Scope 1 och 2) 

och från användning av sålda 
produkter (Scope 3).
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En ansvarsfull väg mot effektivare rengöring.  
Vårt uppdrag är att tillhandahålla produkter, tjänster 

och lösningar som tillsammans hjälper oss att 
uppnå ökad rengöringseffektivitet.

Nilfisk företagsengagemang

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR (CSR)
Genom att arbeta kontinuerligt och systematiskt med CSR-relaterade 
initiativ har vi satt upp solida mål för att minimera vår negativa påverkan 
och maximera det värde vi skapar för människor, miljö och ekonomi.

LÅT OSS SAMARBETA
Vägen mot en hållbar framtid kräver att vi alla hjälps åt.
Vårt partnerskapsåtagande innebär att du inte bara sparar tid och 
pengar, utan även eliminerar resursslöseri.

CIRKULÄRA EKONOMISKA INITIATIV
Att minska mängden nya råvaror i våra produkter är en viktig åtgärd för 
att minska vårt miljöavtryck. Vårt rekonditioneringsprogram reducerar 
slöseri med värdefulla råvaror, samtidigt som driftkostnaderna sänks.



Om Nilfisk

Nilfisk grundades 1906 av den danska ingenjören P.A. Fisker. I dag är företaget världsledande 
inom professionell rengöringsutrustning och tjänster. Mer än 90 procent av försäljningen går till 
proffs, medan den återstående delen av verksamheten riktar sig till konsumenter och omfattar 
golvvårdsutrustning, dammsugare och högtryckstvättar. 
 
Nilfisks produkter och tjänster säljs i mer än 100 länder och tillverkas vid 10 
tillverkningsanläggningar över hela världen. Huvudanläggningarna finns i USA, Mexiko, Ungern, 
Italien och Kina. 
Totalt 4 900 anställda bidrog 2021 till en omsättning på 994,9 miljoner euro. Den största enskilda 
marknaden är USA som stod för 25 % av intäkterna 2021, följt av Tyskland (12 %), Frankrike (11 %), 
Storbritannien (5 %) och Danmark (5 %).
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