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BORGERGADE VASK & RENS

Borgergade vask & rens har været på pletten i Borgergade siden 1948. Vaskeriet har lige sin spæde 

start sørget for god og ordentlig kvalitet. Endvidere er vaskeriet blevet svanemærket  i 2017.

I dag fremstår BVR som et moderne og innovativt vaskeri/renseri, hvor vi her kort vil ridse op hvilke 

services vi tilbyder vores kunder private såvel som erhverv.

ALMINDELIG VASK

De har hermed muligheden at indlevere Deres private 

vask, hvor vi sørger for skånsom og svanemærket  vask  og 

tørring samt at tøjet bliver lagt elegant sammen, lige klart til 

at lægge på plads i reolen. Alt dette indenfor 24 timer. 

 

IONISERING

Med denne service har vi mulighed for at fjerne lugt fra 

deres tekstiler, som umiddelbart ikke lader sig fjerne med 

vask eller rens.

RULLEVASK

Kundermes duge, servietter, forklæder m.m. bliver vasket  i 

svanemærkede vaskemidler - klorfrit til gavn for naturen. 

Derefter bliver de rullet på vores rullle for at give varen en flot finish. 

SKJORTEVASK

Med denne service tilbyder vi kunderne at vaske/stryge 

deres skjorter - hænge dem på bøjle - lige klar til brug

- 24 timers service.

 
AFHENTNING/LEVERING

Som den eneste virksomhed i Danmark bliver det meste 

af vores kunders tøj leveret på budcykel i indre Køben-

havn. Dette for at fastholde vores grønne profil med 

svanemærkning på vaskedelen, og på rensedelen bruger 

vi kun kemikalier, som er opløselige i naturen.

MÅTTEVASK

Vi kan tilbyde Dem leje af logomåtter og almindelige 

måtter.

 

 

FIRMA ORDNING

Her har De mulighed for at oprette en aftale, hvor vi af-

henter Deres ansattes rensetøj, skjorter m.m. - enten som 

egenbetaling eller fast pris pr. medarbejder.

RENSETØJ

På denne service kan vi tilbyde 2 timers service. Her kan vi 

rense Deres hverdagstøj/festgarderobe m.m i skånsomme 

og miljøvenlige kemikalier.

IMPRÆGNERING

Vi imprægnerer brudekjoler, alm. kjoler, skitøj, sofabetræk. 

Med en imprægnering af Deres tøj opnås en bekyttende 

hinde, som gør at festkjolen ikke er ødelagt efter en aften 

p.g.a et spildt glas rødvin.

TÆPPE RENS/VASK

I samarbejde med en af landets førende tæpperrenseri 

tager  vi omsorg for Deres dyrebare ægte tæpper - kelim - 

bomuldstæpper m.m.

24-7

Som en af de eneste renserier i Danmark kan vi nu tilbyde 

vores kunder at indlevere/afhente 24-7. Dette gælder alt tøj 

på bøjle (skjorter, habitter, frakker m.m). Se mere på vores 

hjemmeside, hvor vi har lagt en video ud.

HOTEL/LINNED

Vi kan også tilbyde mindre hoteller leje af linned eller 

renholdelse af deres eget linned. 

HÅNDKLÆDEVASK

Håndklædevask er en god og billig løsning til mindre virk-

somheder, som ikke ønsker at binde sig til lange kontrakter 

og leje deres håndklæder. Vi henter eller kunden afleverer 

sine egne håndklæder/viskestykker, og vi sørger for, at de 

er klar til levering/udlevering inden for 24 timer. 

HOTEL/GÆSTE/STAFFTØJ

Denne service tilbyder vi, hvor vi afhenter kl. 9.00 og 

leverer tilbage senest kl. 16:00. I indre by vil tøjet fortrinsvis 

blive leveret på vores elcykel som også er et signal om at 

BVR tager miljøet alvorligt.

Vi håber, at denne folder har gjort jer klogere på, hvad Deres lokale vaskeri 

“rundt om hjørnet” kan gøre for Dem. Ved at vælge lokalt hjælper vi ikke kun miljøet, men 

mindsker også den til tider store trafik i indre by.

 
TØV IKKE MED AT RINGE ELLER MAILE 

HVIS VI KAN GØRE NOGET FOR DERES VIRKSOMHED 
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Kort om Svanemærket og EU-Blomsten

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks to officielle miljømærker. 

Mærkerne gør det nemmere for kunder at vælge de miljømæssigt bedste 

produkter og serviceydelser. 

Svanemærket stiller skrappe miljøkrav til Deres produkter og services, 

som f.eks.:

• Ingen skadelige kemikalier og stoffer
• Begrænset energiforbrug
• Begrænset vand- og varmespild
• Mere genanvendelse og ressourceeffektivitet

Alt sammen til gavn for miljøet, mennesker 

og Deres økonomi.
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