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DIN TOTALLEVERANDØR

...byder velkommen til en ren verden

VI HAR HJERTE OG TANKER
- på helt rette sted

Selvfølgelig skal alle vores produkter leve op til dine krav om effektivitet, men det er også vigtigt at handle med en leverandør,
som du deler værdier med.
Hos VTK arbejder vi for:
• At skåne miljøet
• At emballager er lavet af 100% nedbrydelige materialer eller genbrugsmaterialer
• At have dokumentation og certificeringer på samtlige produkter
• At bruge teknologisk udvikling til at lave stadig mere effektive og skånsomme produkter
VTK blev grundlagt i 1965 og er en:
• 100% dansk ejet virksomhed med hovedkontor i Vejle
• Virksomhed som har gennemgået et generationsskifte i 2010
• Virksomhed som licensproducerer og sælger kvalitetsprodukter til professionelle brugere
• Virksomhed som yder landsdækkende rådgivning og konsulentbistand
• Virksomhed som samarbejder med flere store internationale virksomheder
og er totalleverandør af alt til professionel rengøring

SAMARBEJDE BASERET PÅ TILLID
OG PROFESSIONALISME
VTK er totalleverandør af alt der kræves for at kunne udføre alle former
for rengøring. Derudover er VTK leverandør af engangsemballage,
borddækning, personlig hygiejne og meget mere.
Vi betjener kunden indenfor såvel den private som den offentlige
sektor. Herunder restaurationer/hotel/catering, forhandlere, industri
og produktion, kontor og administration, sundhedssektoren,
rengøringsselskaber, sport og fritid samt transport, landbrug og autobranchen. Geografisk betjener vi hele Danmark.
Det er vores mål og ønske at være totalleverandør og samarbejdspartner på løsningen af alle opgaver indenfor vores felt, og det opnår vi
nemmest ved at sikre, at du altid er tilfreds med den service og de
produkter vi tilbyder.
Derfor vil vi altid gøre vores bedste for at du skal være glad for samarbejdet – sæt os bare på prøve.

EFFEKTIVE OG MILJØVENLIGE PRODUKTER
TIL PRIVAT OG ERHVERV

DER ER GODE RÅD MED I PRISEN
VTK tilbyder adgang til nogle af de bedste eksperter indenfor rengøring.
Det giver ikke alene adgang til hjælp når der er opstået problemer.
Vi tilbyder også:
•
•
•
•

Undervisning i brugen af produkter
Vejledning om valg af produkter til forskellige materialer
Gennemgang af datablade på relevante produkter
Eksperter der altid står til rådighed for vores kunder og deres
personale, så spørgsmål bliver besvaret og problemer løst.
• Landsdækkende stab af konsulenter
VTKs dygtige salgskonsulenter har op til 20 års erfaring med vores
produkter og brugen heraf indenfor alle rengøringsområder, lige fra
den daglige rengøring over hovedrengøring til gulvbehandlingsteknikker og metoder.

VORES PRODUKTER

VTK, Vejle

VTK udvikler og licensproducerer alle typer rengøringsprodukter, herunder også
produkter til personlig hygiejne. Produkterne markedsføres i eget brand og i private
label regi. Herudover forhandler vi også anerkendte produkter fra andre producenter
– og vi vejleder gerne i hvad du skal vælge.
Vi tilbyder et bredt sortiment i Svanemærkede produkter. Udover traditionelle
rengøringsprodukter forhandler vi desinficeringsprodukter, dispensere og andet udstyr som er med til at højne hygiejnen i forbindelse med personlig pleje, håndtering
af fødevarer og andre erhverv, som kræver omhyggelig hygiejne.
VTK har fuldt produktsortiment til alle virksomheder, herunder hotel og restauration,
institutioner og skoler og private virksomheder. Ligeledes har vi også grossistafdeling som vores key account sælgere servicerer.
VTK forhandler maskiner, vogne, mopper, klude, rekvisitter og andet udstyr til
rengøring, ligesom vi forhandler hygiejnepapir og dispensere samt andre forbrugsvarer.
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Salg til
Salg til det

private virksomheder
offentlige marked

Produktion i
Salg til

Private Label
private virksomheder

Salg til det
Produktion i

offentlige marked
Private Label

DIN LEVERANDØR AF RENGØRINGS-,
PAPIR OG HYGIEJNE VARER
Vi kan tilbyde kvalitetsvarer indenfor rengøring, papir og hygiejne til attraktive priser. Vi har selv udviklet flere recepter på vores kemiprodukter. Ydermere er VTK forhandler af varer fra flere af Europas større producenter som
blandt andet er Papernet, Sprintus og Dudley m.fl.
Vi har i mere end 50 år været storleverandør til både private og offentlige
virksomheder. Vi producerer mange kemivarer i private label regi til en lang
række større grossister, som alle har ønsket vore produkter, men med eget
navn på etiketterne.

...byder velkommen til en ren verden

VTK BYDER VELKOMMEN
TIL EN REN VERDEN
VIP SHOP

- din portal til effektive indkøb, nyttige værktøjer og dokumentation
Køb ind når det passer dig – nemt, overskueligt og uden ventetid
VTKs VIP Shop er en e-butik for erhvervskunder. Her har du adgang til
alle vores produkter via en dynamisk produktmenu, der kan tilpasses
dine behov. Alle produktoplysninger opdateres løbende, så du altid
har adgang til detaljeret og ajourført produktinformation.
Kombiner dine indkøb med nyttige værktøjer og dokumentation
På VIP Shoppen har vi samlet en række nyttige værktøjer, der hjælper
dig til at købe mere effektivt ind, og vi stiller al relevant dokumentation til rådighed. På den måde har du det altid lige ved hånden når
du skal bruge det.

BESØG OS OG OPLEV PRODUKTERNE
VTK A/S har kontor i flotte lyse og moderne omgivelser i Vejle.
Vi ligger lige ved motorvejen, hvillet gør det nemt at finde os og vi byder dig til enhver
tid velkommen hos os til en snak og en demonstration af vores produkter.
I forbindelse med vort kontor ligger vores lager. Dette er praktisk og nemt, da vi har
alle vore produkter lige ved hånden og dermed hurtigt og effektivt kan hjælpe med
produktspørgsmål.

KVALITET & UDVIKLING
VTK TAGER MILJØET ALVORLIGT
Hos VTK ser vi det som en vigtig opgave at tage flest mulige hensyn til miljøet.
Derfor har vi tænkt miljø ind i samtlige arbejdsgange og dermed også i vores produkter.
Vi arbejder hver dag på at minimere vores miljøbelastning bl.a. ved stor opmærksomhed
på genanvendelse og affaldsminimering. Svanemærkede produkter udgør en stadig
større del af vort sortiment og vi arbejder løbende på udvikling af flere.
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DU SIDDER MED EN MILJØVENLIG TRYKSAG I HÅNDEN
Hos VTK tænker vi på miljøet i alt, hvad vi gør. Derfor er denne folder også trykt på
miljøvenligt papir.
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VTK A/S
Dandyvej 5B
T +45 7582 3977
email@vtk.dk
www.vtk.dk

HANDSKER & BESKYTTESESBEKLÆDNING

Aceaque nihit reritem exerore ssectur, te natini unditatemodi invelit, sitia et, nos
dolecus, escitatisit occae vella simenda des voluptati ut dolorenima nobissum eario
cus
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