Ren lekmiljö
Vi håller smutsen på mattan

Våra dagismattor tar inte bara effektivt hand om
smutsen från små och stora skor, utan bidrar även
till en fräsch ombonad lekmiljö för barnen.

Tuffa uppgifter för våra barnmattor:
• Skapar ett tvättbart lekområde
• Bidrar till en positiv och behaglig miljö
• Signalerar barnanpassat område
• Förstärker er image på ett attraktivt sätt
• Befrämjar en säker miljö
• Skyddar golven
• Dämpar ljudet

Det är ett smutsigt
jobb. Men någon
måste göra det!

Här är vi:
• Daghem
• Förskolor
• Lekområden på shoppingcentra m.m.
• Barns läsrum i bibliotek och bokaffärer
• Väntrum hos läkare m.m.
Vi ser till att du regelbundet
har en rentvättade matta,
redo att ta hand om smuts
och grus från utemiljön

Telefon: 040-18 72 72

Olika barnmotiv
Vi har många olika motiv att växla mellan.
Det går även bra att beställa mattor med egna motiv.
Vår bytesservice innebär att det
alltid ligger rena och fräscha
mattor i de entréer eller
lokaler som du har
ansvar för. Vi tvättar
och byter dem
regelbundet.

Billigare än
du tror!

SKICKA IN KUPONGEN
så kommer vi ut
- helt förutsättningslöst och berättar mer om
vår mattservice

Staffanstorpsvägen 111, 232 91 Arlöv

Telefon: 040-18 72 72
Fax: 040-18 72 29 • E-post: info@hrbjorkman.se

Vi är väldigt nöjda med mattservicen
från Hr Björkmans. Mattorna är
snygga, roliga och vissa även
pedagogiska. Barnen tycker alltid det
är kul när de nya mattorna rullas ut.
Men framförallt har vi märkt att
vi drar in betydigt mindre smuts i
lokalerna. Det är nästan lika rent och
snyggt när föräldrarna kommer och
hämtar barnen som när städfirman
varit här på morgonen.
Susann Pedersen

Föreståndare Ängshamns förskolor.

• www.hrbjorkman.se

SVARSKUPONG

Ängshamns förskolor
använder Hr Björkmans
barnmattor!

✘

Frankeras ej

Tack Hr Björkman!

Jag vill veta mer. Kontakta mig.
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