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Uanset hvor og hvem der skal gøre 
rent, er det vigtigt, at man vælger 
de rigtige rengøringsmidler og 
metoder og samtidigt får lavet 
nogle gode rengøringsvejlednin-
ger siger Henrik Dan, der er Direk-
tør og medejer af Knud E. Dan A/S.

Erfarne kræfter
Han trækker på 40 års erfaring, mens hans 
partner, kemiingeniøren Lars Bøgeholm 
Jensen kan prale af 25 år i virksomheden. 

Den store erfaring sikrer, at de 
kan levere løsninger til stort 
set alle rengøringsopgaver.
- Vi tilbyder at sammensætte 
produktpakker, der tilpasses 
det enkelte sted. Uanset om 
det er supermarkeder, privat-
skoler, industri eller det store 
nybyggeri, hvor for eksempel 
forskellige typer gulve kræver 
forskellige rengøringsmidler, siger han.

fortsættes næste side...

Vi sikrer det rette valg af rengøringsmidler 
ude hos kunderne

Erfarne kræfter 
sikrer det 
rette valg af 
rengøringsmidler
 
Vi har gennem 60 år opbygget en solid 
ekspertise inden for produktion af miljøven-
lige og specialiserede rengøringsmidler. 
De rette rengøringsmidler og metoder kan 
forlænge overfladernes levetid og gavne 
miljøprofilen.Henrik Dan og Lars Bøgeholm modtager i September erhvervsprisen 

SUCCESVIRKSOMHED 2020, som hylder det lange seje træk.   

Kampag-
netilbud:
SPAR 25 % 
på vores  mest populære 
rengøringsmidler: 

COMBI-CID

Kampagnepris kr. 26,-

 TOILET-RENS        

Kampagnepris kr. 17,-

NAUTILUS

Kampagnepris kr. 95,-

COMBI-CID KALKFJERNER 1 LTR.  
Varenr. 50190701

NAUTILUS OLIE-SNAVSFJERNER 5 LTR. 
Varenr. 60010401

TOILET-RENS fra KED  
Varenr. 50050801
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Erfarne kræfter                
- Vi har en sælgerstab, der ved en masse 
om overflader og hvilke processer og 
metoder, de enkelte materialer kan tåle. 
Hvis man for eksempel ikke tænker sig 
om, når man renser facader, risikerer man, 
at de stærke midler skader alu vindues-
rammer, men det kan vi hjælpe med at 
rådgive om.

Viden er vigtig
Vi tilbyder også at undervise rengørings-
personale i metoder og rengøringsmidler.  
For selv om det er vigtigt at bruge de 
rigtige rengøringsmidler, spiller andre 
faktorer også ind.
- I princippet er kemien kun ti procent 
af rengøringsopgaven. Resten er me-
tode, knowhow og manden, der står 
bag kosten. Vores rådgivere underviser 
folk i at gøre det rigtige og foretage de 
rigtige valg, for uddannelsen er vigtig. 
Rengøring er et ofte overset område, 
men generelt bør man stille krav til sit 
rengøringsselskab, så man er sikre på, at 
arbejdet bliver udført ordentligt og med 
en ordentlig miljøprofil, siger Henrik Dan.

Netop miljøbevidsthed sidder 
fast i virksomhedens DNA
- Uanset om vi taler om vores traditio-
nelle rengøringsmidler eller specielle 
produkter til for eksempel skadesservice, 
transport eller vindmøllesektoren, bety-

der det alt for os, at finde miljøvenlige 
løsninger hvor det er muligt. Vi udvik-
ler hele tiden på produkterne, så 
vi er klar til alle lovgivningsmæs-
sige ændringer, siger Henrik 
Dan, der fortæller, at virksom-
heden første gang blev ISO 
9001 kvalitetscertificeret i 1993 
og i 1996 blev ISO 14001 miljøledelse  
implementeret. Det til trods for, at mange 
kundegrupper først sent er kommet med 
på miljøbølgen.

- Vi kan mærke, at interessen for miljø og 
klima har ændret sig til det bedre, og når 
vi kommer ind med løsninger, der både 
er miljørigtige og gør det lettere at spare 
arbejdstimer ved hjælp af den rette kemi 
og de rette metoder, bliver kunderne 
godt tilfredse, siger Henrik Dan, der hen-
viser til, at brancherettede vejledninger 
og guides kan hentes på vores hjemmesi-
de www.knudedan.dk.

Side 2 

SPAR 25 % PÅ 
MERY MOP
34003:   MERY MOP SPAND firkantet BLÅ 

Kr. 41-

34004:  MERY MOP VRIDER BLÅ

Kr. 19,-

34013:  MERY MOP MICRO LILLA m/
adapter

Kr. 44,-

34002:  MERY MOP HOVED 220 gr.

Kr. 20,-

34005:  MERY MOP SKAFT 140 cm

Kr. 43,-

KONKURRENCE
Vind den mest solgte skildpadde i Danmark ved at gå ind på 
www.knudedan.dk og hurtigt svare på et enkelt Nilfisk-spørgs-
mål
Hvad er den nye Nilfisk SC50?

• En lille Nilfisk flyvemaskine til 50 personer?

• En automatisk Nilfisk gulvvaskemaskine til små og store 
områder?

• Et 50 meter bredt gulvmundstykke til alle Nilfisk støvsugere?

Præmien er en Nilfisk VP930 + 2 pk. poser

Præmien udtrækkes blandt alle de korrekte svar fredag den 4. december 2020. Vinderen får 
direkte besked på e-mail. Se også Nilfisk efterårskampagne online på www.knudedan.dk

Nilfisk 
kampagne:
Resten af året har vi gode kampagne-
priser på et væld af populære Nilfisk 
maskiner og støvsugere:

• Støvsuger VP300 (hepa)

• Støvsuger VP930 Hepa Blue

• Rygstøvsuger GD5 med og 
uden batteri

• Nilfisk ATTIX sikkerhedsstøv-
suger

• Gulvvasker SC251 og SC351

Se alle Nilfisk kampagnepriser online på 
www.knudedan.dk/da/tilbud

88%

99,6%

CO2

Derefter genplanter vi skovene med 

4 nye træer for hvert træ, vi fælder.

Alt, hvad vi gør, er baseret på vores grundpiller: Easy, 

Insightful og Trustworthy. Det at arbejde bæredygtigt  

og skåne miljøet til gavn for fremtidige generationer er  

en vigtig drivkraft.

Alt det træ, vi bruger, er 100 % sporbart. I dag er blot 10 % 

af verdens skove certificerede. 88 % af vores træråvarer 

stammer fra certificerede skove. De resterende 12 % 

stammer fra kontrollerede, men ikke certificerede skove.

Hver en del af hvert et træ betyder 

noget. Derfor udnytter vi alle dele af 

træet til det, der genererer mest værdi. 

15 % er bark, grene og toppe, som bruges 

til produktion af bioenergi. 25 % bruges 

til træmasse, karton, bagepapir, 

tissue papir samt nye bioprodukter. 

60 % bruges som tømmer og andre 

byggeelementer.

Rejsen mod en  
bæredygtig fremtid

Op til  80 % af vores produktion 

drives af vedvarende energi.

Forresten:

Brug af  
restprodukter:
Over 94 % af restprodukterne fra  

vores produktion udnyttes som råmateriale 

eller energi. 

Vi arbejder aktivt med at mindske vores CO2-udledning 

pr. produceret ton. Den har været støt faldende. 

-45 % siden 2009.

af det vand, vi anvender,  
er overfladevand fra søer og floder.

Plast:
Katrin Inclusive Dispensers er konstrueret 

til at være robuste og have en lang levetid. 

De er fremstillet af 100 % genanvendelig 

plast. Sort er det nye grøn, når det gælder  

Katrins dispensere – alle dispensernes sorte 

dele er i dag fremstillet af genbrugsplast.

Men det er ikke kun dispensernes  

sorte dele, der øger vores bæredygtighed.

Plastpropperne, der indgår i Katrins System-

løsninger fremstilles også af genbrugsplast.

Vores sortiment af Katrin-produkter tilbyder 

optimerede løsninger, som mindsker forbruget af 

produkter, sænker omkostningerne og minimerer 

miljøpåvirkningen.

Vores produktion sker så tæt på slutkunderne 

som muligt for at minimere transporterne.  

Desuden mindsker vi emballagernes vægt  

for at opnå en yderligere positiv effekt på 

transporterne.
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Side 3 

KAMPAGNER OG TILBUD

Katrin handsfree dispenser kampagne
Handsfree dispenser til håndklædeark
Køb en karton med 6 ruller papirhåndklæder og få en gratis KATRIN E TOWEL 
DISPENSER (Kun én dispenser pr. kunde) Normalpris kr. 565,-

37615: KATRIN E TOWEL DISPENSER SORT

37553: KATRIN E TOWEL DISPENSER HVID

37086: HÅNDAFTØRRING M PLUS 6 RL./KART 
2- lags hvid, 140 mtr. pr. rulle

Kampagnepris kr. 525,- for 6 ruller papir

Katrin Electronic er en berøringsfri dispenser, der automatisk fremfører papiret. Meget lavt strøm-
forbrug. Drives af 4xLR20 1,5V batterier. ABS plast. BxDxH: 299x234x434 mm.

”GRATIS” Handsfree dispenser til håndsæbe
Køb en pakke med 12 stk. sæbe og få en gratis KATRIN TOUCHFREE DISPENSER  
(Kun én dispenser pr. kunde) Normalpris kr. 425,-

37557: KATRIN TOUCHFREE DISPENSER Sort 

37577: KATRIN TOUCHFREE DISPENSER Hvid  

Katrin Touchfree Dispenser, plast. 500 ml. H:291, B:105, D:117 mm. Bruges til sæbe, skum-
sæbe og hånddesinfektion. Bruger 4 stk. C/LR14 batterier som ikke er inkluderet.

KATRIN TOUCHFREE SÆBE 500 ml. ”Sunny garden”  Varenr.: 24271 
Stk. pris kr. 65,- ved samlet køb. 

Kampagnepris kr. 780,- for 12 stk. sæbe

KATRIN TOUCHFREE SKUMSÆBE 500 ml. ”Artic breeze”  Varenr.: 24272 
KATRIN TOUCHFREE SKUMSÆBE 500 ml. ”Pure natural” Varenr.: 24273 
Stk. pris kr. 55,- ved samlet køb. 

Kampagnepris kr. 660,- for 12 stk. sæbe 

KATRIN HÅNDDESINFEKTION 500ml Varenr. : 24274 
Stk. pris kr. 80,- ved samlet køb. 
OBS!  (er ikke på lager pt. men kan bestilles til senere levering)

Kampagnepris kr. 960,- for 12 stk. 

Kontakt vores kundecenter for køb og rådgivning på tlf. 43692422 eller mail: ordremodtagelse@
knudedan.dk

Rengøringsvogn
Køb vores jubilæumsmodel til en knivskarp pris
34411: DIT Rengøringsvogn - Jubilæumsmodel 600768
Den ergonomiske og miljømæssigt korrekte rengøringsvogn til pro-
fessionel rengøring.
Med denne vogn får du, hvad du har brug for til gulvvask og rengøring. Med tre 6 
liters spande, bakke, to mopspande, holdere til mopper, kroge, redskabsstøtte mv. 
Med fleksibel placering af håndtag og øvrige dele. 
 

 Vognen er overfladebehandlet 
med Rilsan, et 100% giftfrit og 
nedbrydeligt naturprodukt. Det 
giver et stel, der både er miljø-
mæssigt korrekt og samtidig er 
smudsafvisende og let at rengøre. 
Desuden elimineres risiko for 
de allergier, som kan opstå ved 
kontakt med f.eks. forniklede og 
forkromede vogne.  Endelig giver 
det en optimal korrosionsbeskyt-
telse. Rengøringsvognen tåler kraf-
tige temperatursvingninger og er 
modstandsdygtig over for de fleste 
syrer og baser.

Jubilæumspris kr. 2650,-

6 ltr. spande 
6 liters spande med masser af anvendelsesmuligheder. De måler 24x20x21cm og fås i farverne rød, 
blå, grøn, gul og hvid. Spandene passer desuden til DIT Combi vognene.

34144: DIT SPAND 6 ltr. blå 
34143: DIT SPAND 6 ltr. rød 
34240: DIT SPAND 6 ltr. grøn 
34231: DIT SPAND 6 ltr. gul

Jubilæumspris kr. 36,-

13 ltr. spande 
34117: DIT SPAND 13 ltr. blå  
34115: DIT SPAND 13 ltr. rød 
34116: DIT SPAND 13 ltr. grøn 
34284: DIT SPAND 13 ltr. gul

Jubilæumspris kr. 65,-

Handsfree stander  
Praktisk stander til automatisk dosering af håndsprit. Anvendes 
overalt hvor sikkerheden er i højsæde.

kr.  998,- for et sæt med gulvstander og Katrin håndfri dispenser.

Leveres uden sprit. Varenr. 24274 tilkøbes separat.

Varenr.: 24269 + 37557 Normalpris kr. 1320,-

Kampagnepris kr. 998,-

Nyhedsbrev på mail
Scan qr koden her og få direkte besked om 
kampagner, tips & tricks og meget mere. 
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Fokus på miljøet til gavn for mennesker 
og natur: 

Hos Knud E. Dan A/S har vi altid gået 
forrest, når der blev snakket om miljø og 
kvalitetsstyring, grønne regnskaber, etik 
osv.  
For at synliggøre over for vores omgi-
velser, at vi er en ansvarsbevidst virk-
somhed, har vi valgt, at sætte fokus på 
miljøet til gavn for mennesker og natur, 
ved løbende at minimere virksomhedens 
miljøbelastning.  

For at opfylde dette, opretholder og 
vedligeholder vi fortsat et integreret 
certificeret ledelsessystem, som opfylder 
kravene i DS/EN ISO 14001 (Miljøcertifi-
cering) og DS/EN ISO 9001 (Kvalitetscer-
tificering).  

Vi har implementeret alle disse ting i vo-
res virksomhedsstruktur for efterhånden 
mange år siden. 

Ja faktisk har vi været miljøcertificeret 
siden 1996 og kvalitetscertificeret siden 
1993.  

Fokus og aktivt arbejde med, at mini-
mere vores miljøbelastninger gennem 
reduktion af CO2-udledning, forbrug 
af gas, el og vand, kemikalieaffald, og 
optimering af affaldssortering. Vores 
arbejde med løbende at udvikle vores 
produkter til at være mere miljørigtige 

Den gode historie om miljø
 
Vi har igennem snart 60 år opbygget en betydelig ekspertise inden 
for produktudvikling, produktion og salg af rense- og rengørings-
midler til industri og storforbrugere.  
Herudover sælger vi rengøringsrekvisitter, -tilbehør, rengøringsma-
skiner samt vedligeholdelsesprodukter inden for smøring og over-
fladebehandling.  “

KNUD E. DAN A/S ER EN DANSKEJET VIRKSOMHED, DER VIA 
2 HOLDINGSELSKABER I DAG EJES AF HENRIK DAN OG LARS 
BØGEHOLM JENSEN. 
VIRKSOMHEDEN BLEV GRUNDLAGT I GLOSTRUP DEN 1. 
DECEMBER 1960 AF KNUD E. DAN. I 1985 BLIVER DEN NUVÆ-
RENDE FABRIK BYGGET I ”KILDEBRØNDE INDUSTRIKVARTER” 
I GREVE. 

og mindre miljøforurenende til gavn for 
både mennesker og naturen, har været 
og er fortsat en stor del af virksomhe-
dens naturlige DNA. 

Siden vi selv begyndte at producere i 
1974 har vi altid værnet om miljøet.

Da vi byggede vores fabrik i 1985 havde 
vi miljømyndighederne med på teg-
nebordet, så det endte med en lager/
produktions bygning uden afløb, alt 
spildevand m.m. bliver udledt til spilde-
vandstanke.

Spildevandet bliver afhentet og kørt 
til et spildevandsanlæg som kører en 
biologisk proces. Ud af rensningen pro-
duceres slam til genanvendelse (energi) 
samt renset spildevand som ledes retur i 
kredsløbet i Agersø Sund.

• 1995 modtager vi Unibanks 
Miljøpris

• 1996 får vi ISO 14001 Miljø-
ledelse, hvilket afstedkom at 
vi fremover har skullet kigge 
på hvor vi kunne gøre miljøet 
bedre

• Udskiftning af alle lyskilder til 
led lys

• Udskifte gasfyr med fjern-
varme

• Optimering af alle varme 
kalorifere lager/produktion 
så de kan køre enkeltvis

• Udskifte krympepakker til 
mere energivenlig model

• Gået fra papkasser til 
papbund og krympefolie

• Udskiftet Strækfolier (som 
ved produktion udleder 
mindre co2)

• Bruge strøm fra vindenergi

• Affaldssortering (pap, plast)

• Udviklet svanemærkede 
produkter

• Udviklet vandbaseret olie/
fedt opløsnings produkter 
med lav ph værdi

• Udviklet vandbaseret 
produkter som har en sepa-
rationstid på ca. 30 min

• Udviklet opløsningsmiddel 
baseret produkter som har 
en separationstid på ca 30 
min

• Udskifter løbende råvarer til 
mere miljøvenlige

Miljømål på den korte bane er at benytte 
genanvendt plast i produktionen hvor det er 
muligt. I dag benyttes der genanvendeligt 
plast til vores emballager.

ALRON BIO-FRESH

 1 ltr.  Varenr.:42000 Før pris kr. 88,50

Kampagnepris 66,- kr. 

5 ltr. Varenr.: 42001 Før pris kr. 414,40

Kampagnepris kr. 311,- 

Mikrobiologisk middel til lugtkontrol og ren-
gøring. Indeholder sporer af mikroorganismer 
som aktiveres ved kontakt med organiske rester 
og nedbryder disse. Bio-Fresh er naturens egen 
løsning på lugtkontrol og er set fra et miljø-syns-
punkt helt overlegen alle andre alternativer.

Gæt antallet af microfiberproduk-
ter i vaskenettet 

Der er mellem 10-50 microfiberklude og 
mopper i vaskenettet. Skriv dit svar på 
e-mail: gk@knudedan.dk eller gæt løs på 
vores hjemmeside www.knudedan.dk.

Vind HELE indholdet + det her: 

1 stk. Clean Plus H.B.2 Teleskopskaft Str.: 100-180 cm 
1 stk. Clean Plus T.F. (Ultralet fremfører) Str.: 40 cm 
1 stk. Vaskenet, stormasket Str.: 40x59 cm 
1 stk. Indkøbsnet fremstillet af genanvendt plast

KONKURRENCE:

Gode midler til industri og skadeservice:
Husk også at vores sortiment af effektive rense- og rengøringsmidler inklude-
rer populære produkter til industri, skadeservice, transportbranchen og meget 
mere. Vi hjælper dig med  at udvælge produkter og beskrive arbejdsprocedu-
ren i din virksomhed. 
Kontakt vores konsulenter direkte (www.knudedan.dk/da/kontaktos) eller læs 
mere om din branche på hjemmesiden. 
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KALKULIN FLYDENDE 5 ltr. 
Varenr.: 10050401

Tilbud kr. 86,-

Grundrengøringsmiddel. Særdeles velegnet til rengøring af gulve, vægge, inventar og 
maskiner hovedsageligt i fødevaresektoren, men også velegnet til vask af materiel i 
transportsektoren. 

ERGO UNIVERSAL lavtskummende 10 ltr. 
Varenr.:20030301     

Tilbud kr. 137,-

All-round cleaner: Lavtskummende til daglig rengøring af alle overflader som tåler 
vand. Anvendes på gulve, vægge, inventar, døre, kasseterminaler, møbler m.v. Specielt 
velegnet til butiksrengøring og i gulvvaskemaskiner.

POPULÆRE SVANEMÆRKEDE RENGØRINGS-
MIDLER TIL ERHVERV

AQUA-PLUS GULVSÆBE 5 ltr. 
Varenr.: 30390401

Tilbud kr. 74,-

Svanemærket gulvsæbe med parfume uden farve. Til effektiv vask og pleje 
af alle vaskbare gulvbelægninger såsom vinyl, linoleum, terrazzo, klinker, 
stengulve m.m. Fjerner effektivt smuds og snavs og afgiver en meget tynd 
plejefilm.

VIKAN  
ultrahygiejnisk
32101: NITO SKUMSPRØJTE ERGO 2,5 ltr .

Tilbud kr. 1.013,-

Vikan skumsprøjten udlægger skum uden aerosoler ved normalt 
vandtryk. Ergonomisk design. Altid korrekt dosering i forhold 0,4 - 

10%. Til rengøring i sanitær og mindre procesområder. 

SPAR 25 % på Vikan

22002:  VIKAN AFSÆBNINGSBØRSTE PLAST blød KAMPAGNEPRIS Kr. 19,-

VIKAN GULVSKRABER MED DREJELED
Denne skraber med dobbeltlæbet cellegummikassette passer til alle Vikans skafter og er ideel til 
at fjerne vand og madrester fra alle typer gulve. 

40 cm Varenr. 28508  KAMPAGNEPRIS Kr. 127,-
50 cm Varenr. 28509 KAMPAGNEPRIS Kr. 136,-
60 cm Varenr. 28510 KAMPAGNEPRIS Kr. 149,-
70 cm Varenr. 28511 KAMPAGNEPRIS Kr. 163,-

VIKAN ULTRA HYGIEJNISK SKAFT 
Forbedret greb, komfort og brugervenlighed.

150 cm Varenr. 29009 KAMPAGNEPRIS Kr. 106,-
170 cm Varenr 29010 KAMPAGNEPRIS Kr. 125,-

Vikans rengøringsrekvisitter med hygiejnisk farvekodning anvendes af fødevareproducenter 
over hele verden for at sikre, at rengøringsrekvisitterne adskilles fra hinanden, og for at øge 
fødevaresikkerheden. Kontakt vores kundecenter, hvis du vil vide mere.
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KAMPAGNEPRISER - Nordisk Microfiber

CLEAN PLUS T.F.

Størrelse: 40 cm
Art. nr.: 3003
Ultralet fremfører med vulkaniseret velcro i højeste 
kvalitet. Easy-touch låser nemt skaft på fremfører. 
Passer til alle NMF-skafter og 40 cm velcromopper.

Jubilæumspris 75,00  
Normalpris 145,00 

MIKRO VISION MOP SYSTEM

Størrelse: 40 cm/100-180 cm
Art. nr.: MV-100
Enkelt system til hurtig rengøring. 
Komplet sæt - klar til brug. Teleskop-
skaft med roterbart håndtag og top.

Jubilæumspris 1.356,00  
Normalpris 1.695,89 

15 stk. 
Mikro 
Vision 

Mopper

Jubilæumspris 39,00
Normalpris 57,32 

MIKRO VISION MOP

Størrelse: 40 cm
Art. nr.: FA-43-47-B
Effektiv allround microfibermoppe. Lang levetid, høj 
rengøringsperformance og opsamler 99% bakterier. 
Til alle gulve undtagen skridhæmmende.

SVANEMÆRKET

Undertekst
1234 5678

ECO-TEX SOFT

Størrelse: 32x32 cm
Art. nr.: 5032-S, G, B, GU, R, H
Microfiberklud med ekstra sugeevne til al over-
fladerengøring. 4-dobbelt overlock sikrer en 
stærk klud. Anvend tør, fugtig eller våd.

Jubilæumspris 4,95
Normalpris 12,00 

Jubilæumspris 85,00
Normalpris 199,00 

CLEAN PLUS P.F.M

Størrelse: 40 cm
Art. nr.: 4042
Letvægtsfremfører med magnet - låser automatisk. 
Ergonomisk og nem at arbejde med. 
Passer til NMF-skafter og 40 cm lommemopper.

CLEAN PLUS DAMP MOP

Størrelse: 40 cm
Art. nr.: 4040
Holdbar standard drypmoppe. Velegnet udlægnings-
moppe i våd tilstand og som optørringsmoppe i tør 
tilstand. Passer til 40 cm klapfremførere. 

Jubilæumspris 14,95 
Normalpris 45,00 

Fremstillet af 75%
genbrugsplast

Fås med farvekodet låg i
blå, hvid, grøn, gul og rød

Fås med vippelåg
eller som pedalspand

Fås i 15, 25
og 50 liter

50 liter15 liter

20
stk.

32
stk.

64
stk.

25 liter

Nem at rengøre - forhindrer ophobning af bakterier
HACCP-godkendt: må stå i områder med fødevarer
Alle anvendte materialer er 100% genanvendelige
Bæredygtigt affaldssystem fremstillet af 75% genbrugsplast

WASTE MANAGEMENT

KLISTERMÆRKER MED PIKTOGRAMMER

Sortér affald i 12 forskellige kategorier.
Klistermærkerne tåler snavs og væske. 
De er aftagelige og derfor nemme at skifte. Jubilæumspris -20% på alle størrelser

KAMPAGNER OG TILBUD
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Vi har klare holdninger til samfunds-
ansvar, og gennem planlægning af 
virksomhedens daglige aktiviteter, in-
vesteringer i ny teknologi / udstyr, samt 
effektiv drift og løbende forbedringer af 
processer, drives vores virksomhed på 
en sådan måde, at vores værdier, mål og 
politikker herunder kvalitet, miljø og etik 
tilgodeses. 
Vores indsats på disse områder, vil vi 

ikke lade begrænse til vores eget ”hegn”. 
Vi lægger derfor vægt på, ved tilvalg og 
fravalg af vores leverandører, at vurdere 
om deres ageren kan opfylde vores krav 
omkring etik, kvalitets- og miljøaspekter. 

Klare holdninger
Side 6

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du gør rent for at mindske smitten med virus. Men hvad er god rengøring, og hvilke rengørings-
midler skal man bruge for effektivt at mindske risikoen for smitte? 

 

Råd om rengøring ved virus

STANDS SMITTEN - KLARE CORONA-RÅD

Gør rent, hvor du rører 
med dine hænder

Skru op for frekvensen, 
hvis du er syg

Brug rigeligt med vand 
og mikrofiberklude

Skift dine klude

Myndighederne anbefaler, at du gør rent i dit hjem for at mindske smitten med 
Coronavirus. Men hvad er god rengøring, og hvilke rengøringsmidler skal man 
bruge for effektivt at mindske risikoen for smitte? Det giver vi dig nogle gode 
og nemme råd om i dette faktaark. 

Sådan gør 
du rent med 
de rigtige 
rengørings-
midler

Skal jeg bruge 
desinficerende 
rengøringsmidler?

Bland ikke dine egne 
rengøringsmidler

Er der sygdom i dit hjem, kan der være 
behov for at bruge desinficerende 
rengøringsmidler. De virker ved at slå 
skadelige bakterier og virus ihjel.

Lav ikke dine egne rengøringsmidler af 
fx citronsyre, eddike eller bagepulver. Du 
risikerer at lave blandinger, der enten er 
farlige for din sundhed eller ikke fjerner 
virus og skadelige bakterier ordentligt.

Brug de rengøringsmidler, som du 
normalt bruger til at gøre dit hjem rent 
med. De indeholder den nødvendige 
kemi, der skal til for at fjerne virus og 
skadelige bakterier.

Fokuser din rengøring på kontakt-
flader. Dørhåndtag, køkkenlåger, 
skabslåger, stikkontakter, fjern-
betjening, smartphone, vandhaner 
og skyl-ud knappen på dit toilet.

Skift din klud, hver gang du har brugt 
den. Og vask den ved minimum 60 
grader for at slå virus og skadelige 
bakterier ihjel.

Hvis du er syg, så gør dagligt toilet, 
bad og køkken rent. Bor du sammen 
med andre, så sørg så vidt muligt 
for, at det er den syge, der gør rent.

Brug mikrofiberklude og rigeligt med 
vand. Så skubber du ikke bare virus og 
skadelige bakterier rundt til nyt sted, 
men i stedet samler du dem op i kluden.

Rengøringsmidler er 
nødvendig kemi 

60°

#3#2

#7 #6#5#4

#1

Reducer smitte med 
enkle midler

Du kan nu drage nytte af vores 
60 års erfaring med disse lette 
og effektive forslag til rengøring:
Til rengøring af overflader, hvor der er 
meget kontakt anbefaler vi rengøring 
med Polér-Mix og desinfektion med 
O2-tabs. 
Forskning peger på, Coronavirus kan 
overleve på overflader i op til 72 timer. 
Derfor er det vigtigt, at du fokuserer din 
rengøring på de steder, som du oftest 
rører med dine hænder. Det er eksem-
pelvis dørhåndtag, fjernbetjeningen, 
computermusen, tastaturet, lyskontakter 
og vandhaner. Er du syg, er det vigtigt, 
at du skruer op for frekvensen af din 
rengøring. Gør gerne rent dagligt på 
kontaktfladerne.

Polér-Mix - spar 25 %
Polér-mix 0,5 ltr. med sprayhoved  
Varenr.: 20051101: Colli:6

Pris kr. 17,-/ 0,5 ltr.

Polér-Mix 5 ltr. til genopfyldning  
Varenr.: 20050401: 76,95 Colli:3

Pris kr. 58,-/ 5 ltr.

O2 tabs - spar 25 %
O2 tabs 6 gr. til desinficering af overfla-
der. 50 tabs/dåse.

Varenr.: 53071: normalt kr.  393,20

O2 tabs er et yderst 
bredspektret, effektivt og 
miljøvenligt desinfektions-
middel mod uønskede mi-
kroorganismer. O2 Tabs kan 
anvendes overalt, hvor en 
desinfektion er nødvendig. 
Godkendt af Veterinær- og 

Fødevaredirektoratet.

Pris kr. 295,-/dåse

DESINFEKTION AF OVERFLADER 
HVOR MANGE FÆRDES 

Rengøring med Polér-Mix 

Sprøjt Poler-Mix på overfladen

Aftør med papir eller tørre klude (skift 
kluden ofte)

Desinfektion med O2 tabs 

Opløs 1 stk 6 gram O2-tabs i 2,5 ltr. vand 
(2,5 ltr. dunk) opløsningen er aktiv i ca 2 
uger i dunken

Opløsningen hældes på 0,5 ltr. flaske 
med klaplågs kapsel

Hæld blandingen på kluden og påfør 
overfladen

Lad virke et øjeblik, og tør efter med rene 
klude eller papir

Universalrens til rengøring af glas, spej-
le, chrom, rustfrit stål o.l.. Er også super 
velegnet som ’færdigblandet universalt 
rengøringsmiddel’ til bl.a. pletfjerning 
på inventar, vægge og døre. Opløser 
snavs og fedtstoffer.

HUSK: Desinfektion kan ikke stå alene!

På vores hjemmeside kan du hente 
rengøringsinstrukser til rengøring og de-
sinficering, lige til at printe og hænge op. 

https://www.knudedan.dk/da/Rengø-
ringsinstrukstildesinficering

- eller scan koden med din mobiltelefon: 

Nyhedsbrev på mail
Scan qr koden her og få direkte besked om 
kampagner, tips & tricks og meget mere. 



Alle kampagnepriser gælder til den 1. december 2020 såfremt andet ikke er nævnt. Vi tager forbehold for fejl.

Side 7 

HÅNDDESINFEKTION

HÅNDSPRIT GEL MYMED++1 LTR. 75% 6 fl/krt

Varenr.: 24283: Normalpris kr. 78,00

Tilbud kr. 58,- 

HÅNDSPRIT FLYDENDE MYMED++ 85%  300 ML. 

15 fl./ karton.  Varenr.: 24270: Normalpris kr. 49,00

Tilbud kr. 37,-

HÅNDSÆBE

24121: KED CREMESÆBE med parfu-
me 500 ml. inkl. pumpe 6 fl./krt. 
Eksklusiv, mild cremesæbe med fugt-
bevarende olier. Kan også anvendes 
som alt-i-en shampoo. 0,5 ltr. m/
pumpe.

Tilbud kr.  29,-

24132: KED CREMESÆBE  5 ltr. 
Til genopfyldning af sæbeautomater.

Tilbud kr. 94,-

UltraSpeed ProUltraSpeed Pro 

Vileda Professional fejrer Knud E. Dan A/S,  
med et godt tilbud. Køb UltraSpeed Pro 25 l sættet 
og få 2 ekstra MicroPlus mopper gratis!

KUNDERNES

FAVORIT 

Instruktionsvideoer

Dyp og pres! Enkelt rengøringssystem til gulvvask, bestående af en spand med presse og 
kørevogn. I sættet medfølger også en moppe, skaft og fremfører. Teleskopskaft kan sidde fast 
på spanden og bruges som håndtag. For bedre hygiejne anbefaler vi, at du bruger flere rene 
mopper og udskifter vandet i spandene løbende. Kogevask gerne mopperne på min. 80 grader, 
så bakterier og vira dræbes.  

Vi forhandler også mundbind :
MUNDBIND m/hovedelastik 50 stk./pk.  
SE DAGSPRIS PÅ WWW.KNUDEDAN.DK

Varenr.: 24305

Micron Quick fra Vileda

Hvert år bruger Vileda store summer 
på at teste deres produkter. Uvildige 
tests har gennem årene bevist at Viledas 
højkvalitets klude og mopper effektivt 
fjerner bakterier fra overflader. 

Som situationen ser ud i dag har Vileda 
yderligere udvidet testene.

De nye test viser at Viledas Micron Quick 
klud fjerner op til 99,86% af Bovine virus.

I dag findes der ingen uvildige test der 
måler effektivitet i forhold til SARS-CoV-2 
(COVID-19) fra overflader. Derfor er 
de test som Vileda benytter på Bovi-
ne (BCoV), der er en kvægudgave af 
coronavirus som er i samme slægtstræ 
og samme genetiske gruppe, som den 
menneskelige coronavirus.

Så her er muligheden for at benytte et produkt 
med dokumenteret effekt på Virus.

35042 : MICRON QUICK KLUD blå

35043: MICRON QUICK KLUD rød

35052: MICRON QUICK KLUD gul

35058: MICRON QUICK KLUD grøn

Kampagne styk. pris  kr. 22,-

KAMPAGNER OG TILBUD
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Konkurrence 
Vind et gavekort til rengøringsmidler:

Hvor mange rengøringsmænd kan du 
finde i jubilæumsavisen?
Vi har sendt vores rengøringsmand på arbejde i jubilæumsavisen. Find ud af hvor mange KED rengøringsmænd der er i avisen og send 
resultatet til os. Alle der tæller rigtigt deltager i lodtrækningen om et gavekort på 2.000,- kr.  til indkøb af KED rengøringsmidler. 

Vinderen udtrækkes den 1. december 2020. Vinderen får direkte besked på e-mail.  Ansatte og deres familier kan ikke deltage i konkurrencen.

Scan koden med din mobil og besvar 
formularen med det antal rengørings-
mænd du kan finde. Du kan også sen-
de en mail til gk@knudedan.dk med 
din besvarelse. 
Din henvendelse skal mærkes med ”KED  jubilæums-
konkurrence”. 

Gå ikke glip af vores store online
jubilæumsfest på dagen.
- spar op til 60 % på et bredt 
udvalg af spændende varer.
Alt foregår online på www.knudedan.dk og varerne skal bestilles på dagen for at opnå 
rabatten.   Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få en reminder. 

60 år den 1. december 2020

Om denne tryksag: FSC-mærket er forbrugerens sikkerhed for ansvarlig skovdrift. Denne tryksag er desuden  tryk med energivenlig strøm. Svanemærket 
er et nordiske miljømærke. Varer med mærket  er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe og kan følges gennem hele processen.


