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På REKAL är vi sådana som delar med oss. 
Berättar och tipsar. Sådant vi lärt oss genom 
åren och som vi vet är riktigt bra för dig. 
Det delar vi gärna med oss av. En del kanske 
skulle kalla det för företagshemligheter.  
Det där som man inte bara ger bort, utan 
som man ska tjäna pengar på.
 Vi väljer att se det på ett annat sätt, som 
vi gör med så mycket annat på det här före-
taget. För vi tror att det är det bästa sättet  
att nå Resultat på lång sikt. Både för oss 
och för våra kunder. I slutet av 1980-talet, 
då min far startade REkal i Gnesta var det 
många som skakade på huvudet. Det kan  
väl inte gå att bygga upp något stort och 
hållbart mitt ute på landet?! I en fastighet 
ritad av Ralph Erskine?! Ett år senare var vi 
27 personer. 10 år senare var vi nästan 50 
personer och i dag är vi nästan 100.
 Hit hade vi aldrig tagit oss om vi inte 
hela tiden valt att vrida och vända på saker 
och ting innan vi fattat våra beslut. En annan 
sak man måste ha med sig när man ska fatta 
de rätta besluten är Engagemang.  annars 
leder aldrig besluten någonvart. Och då är 

det ju meningslöst att försöka se saker på 
ett annat sätt.
 att just se på saker på ett annat sätt,  
är något som vi har i vårt dna. När våra  
kollegor gör si, gör vi ofta så. När branschen 
ropar "hitåt!" går vi inte sällan "ditåt!" i stället. 
Det är nämligen enligt oss det bästa sättet 
att utvecklas och göra saker med Kvalitet. 
att aldrig följa med strömmen bara för att 
det är enklast och för att man alltid gjort så. 
Utan att värdera och se på alla beslut från 
ett annat perspektiv. Då blir det Action.  
Då händer det saker.
 allt det här är saker vi delar med oss av  
till våra kunder. För oss handlar det om  
Laganda. att vi gör saker tillsammans som 
partners. Det är så vi tror att vi på bästa  
sätt kan hjälpa våra kunder att utveckla  
sina verksamheter och få dem att skina 
varje dag. Både bokstavligt och bildligt talat.

Välkommen till REkal
Vi är specialister på hygien & rengöring

 Tomas Brucefors, vd

Vi är specialister på hygien & rengöringREKAL
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REKALS
huvudkontor
Arkitekt:
Ralph Erskine
1949–50
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Säker mat för dig  
och dina kunder
att ha väl utarbetade rengöringsrutiner som ger 
ett mikrobiologiskt bra resultat är oerhört viktigt i 
storköksmiljöer. En avgörande faktor är också vilka 
rengöringsmedel och system som används. Inom 
området Storkök har vi på REkal under många år 
utvecklat och tillverkat produkter och system för 
den nordiska marknaden.
 alla våra produkter, rengörings- och desinfek-
tionssystem är av mycket hög kvalitet och svarar 
bland annat upp mot de extremt höga hygienkrav 
som finns inom exempelvis sjukvård och är därmed 
också lämpade för storköksmiljöer. 
 Utöver vårt egna produktsortiment för disk, tvätt, 
rengöring, hygien och desinfektion erbjuder vi även 
ett brett sortiment av tillbehör och utensilier för 
professionell användning. allt för att du ska kunna 
servera säker mat till dina gäster. 

En god vårdhygien  
är livsviktigt
REkal erbjuder en unik helhetslösning för att säker-
ställa medicinska hygienkrav. Sedan 1987 har vi för-
sett sjukvården med effektiva rengörings- och
desinfektionssystem som genom egen forskning har 

förädlats och anpassats efter vårdhygieniska behov 
och krav. REkal är också generalagent för några av 
Europas starkaste varumärken och produkter. allt 
för att du ska kunna fokusera på det som är viktigast 
för dig – att rädda liv.  

En god hygien ger  
mer klirr i kassan
REkal förser livsmedelsindustrin med ett väl anpassat 
produktsortiment för rengöring, som tillsammans 
med vår höga kompetens inom området säkerställer 
en god hygien och en säker produktion. Våra kunder 
tillverkar bland annat glass, förädlar fisk, bereder 
charkprodukter och brygger öl och då är två saker 
avgörande för att nå god lönsamhet – en god smak 
och en prickfri hygien. 
 Vårt sortiment inom Food är anpassat för en 
mängd olika typer av rengöringsmetoder. Därtill 
erbjuds ett mycket kompetent sortiment av desin-
fektionsmedel.

Ett unikt beslut
Som ett av de första företagen i branschen har vi 
tagit det unika beslutet att helt avskaffa använd-
andet av fosfater och fosforsyra i våra produkter.
Fosforinnehållande råvaror ingår i mycket stora  
halter i många rengöringsmedel för professionellt 
bruk. REkal tog därför för några år sedan ett unikt 

beslut. Vi ska helt avskaffa användandet av fosfater 
och fosforsyra i våra produkter, för att på så sätt 
bidra till att rädda Sveriges vackra natur. Med detta 
beslut driver vi till och med utvecklingen mot fosfor-
fria produkter längre än vad Svanen gör – som fort-
farande tillåter användning av fosfater i begränsade 
mängder.

Fokuserad på Dig
Det viktigaste fokuset i vårt kvalitetsarbete, är att 
lära känna våra kunder. I REkalS kvalitetslednings- 
system som är certifierat enligt ISO 9001 har vi  
styrt hela kedjan från produktutveckling fram till  
färdig produkt, så att du som kund ska kunna känna 
dig trygg med våra produkter och tjänster. 
 Vår sälj- och serviceorganisation täcker hela  
Sverige och vår kundtjänst finns för att hjälpa dig 
som kund i alla dina frågor. Vi ser våra kunder som 
en av våra viktigaste resurser i vårt förbättrings-
arbete och tar gärna emot dina åsikter och önske-
mål om våra produkter och service ut till dig.

Våra 5 fokus
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Våra kunder driver allt från restauranger, 
hotell och livsmedelsfabriker till sjukhus 
med operationssalar. Det är några av de  
tuffaste miljöerna som finns – när det  
kommer till hygienen. Här gäller det att  
alltid hålla rent. Helt rent. annars faller allt. 
 REkal erbjuder professionella tjänster 
och produkter inom tre områden: Storkök, 
Medic och Food. Våra två huvudfokus är att 
leverera en hög kvalitet och producera våra 
produkter utifrån ett bra miljötänk. 
 I dessa miljöer, där det dagligen hanteras 
livsmedel, skapas matmagi och räddas liv 
finns vi och hjälper engagerade och drivna 
människor att kunna fokusera på det som  
de gör bäst. Även om en diskstation i ett res-
taurangkök eller en desinfektionsanläggning 

på ett sjukhus sällan har en framträdande 
placering, är det för de flesta den viktigaste 
länken i kedjan. Utan dem stannar allt. 
 Vi har besökt några av våra kunder för att 
höra deras syn på oss och hur vi hjälper dem 
att kunna skina varje dag. Under vår resa har 
vi träffat engagerade, hårt arbetade männi-
skor som ägnar varje dag åt att ge sina gäster 
och kunder en upplevelse utöver det vanliga. 
 Vi har frågat vad som driver dem, hur de 
har lyckats nå framgångar i en tuff bransch 
och vad det arbete som vi på REkal gör be-
tyder för dem.  
 Resultatet ser du på följande sidor. Sam-
tidigt har vi fått en tydlig insikt av att det 
bara finns en sak som får din verksamhet  
att skina: Du.

Shining Everyday!5 ways to make your everyday shine:
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I hjärtat av Göteborg, invid Drottningtorget ligger 
Hotel Opera – affärshotellet med 200 rum, en stor 
spaavdelning, en inbjudande lobbybar samt en  
livfull restaurang. kort sagt det man behöver för  
att känna sig som hemma, när man är på resande 
fot. Här har man nära till allt som Göteborg erbju-
der samtidigt som man har nära till lugnet i något 
av de rofyllda rummen. 
 "Vi är det personliga affärshotellet" säger Mona 
adawi – som ansvarar för driften av hotellet – sam-
tidigt som hon stolt visar upp de sobra och inbju-
dande miljöerna som kännetecknar hotellet.  
"Våra gäster är på resande fot stora delar av året 
och när de kommer till oss vill vi att de ska känna sig 
välkomna och sedda" fortsätter Mona. 
 På hotellet arbetar cirka 60 personer varje dag 
för att skapa en så trivsam och inspirerande plats 
som möjligt. För att få ihop helheten, krävs att alla 
medarbetare i sin tur känner sig sedda och att dia-
logen mellan de olika delarna i verksamheten är 
god. Något som Hovmästaren Nick skriver under på;  
"Vi är som en stor familj!" säger Nick leende. 

På helgerna är det ibland ett riktigt tryck på frukos-
ten. Över 400 gäster vill ha en god start på dagen 
innan de beger sig ut på Göteborgs gator. Då blir 
det också ett bra tryck i disken. "Man vill inte att 
disken ska gå sönder en lördag klockan 10" säger 
Therese som är matsalsansvarig på Hotel Opera. 
Therese ansvarar också för inköpen av alla hygien-
artiklar, servetter och ljus till restaurangen. Hon 
lägger orderna en gång i veckan via webbshopen 
på www.rekal.se – men är också den som har den 
tätaste kontakten med REkalS säljare.  
 "Rekal känner oss så väl nu, så att jag vet att 
om jag missar något i min webborder, så ringer de 
upp mig och dubbelkollar. Det tycker jag känneteck-
nar en god service och en grad av personlighet som  
jag gillar"  fortsätter Therese. 
 REkal levererar artiklar och utbildning i hotellets 
alla verksamheter. allt från handtvål och disksystem 
till tvättmedel och servetter. Just bredden på det 
här uppdraget gör det till en utmaning.
 Och är det något vi på REkal gillar så är det 
utmaningar!

Där puls möter lugnHotel Opera

 "REKAL känner oss så väl 
nu, så om jag missar  
något i min webborder, 
ringer de upp mig och 
dubbelkollar. Det tycker 
jag kännetecknar en  
god service och en grad 
av personlighet som jag  
gillar."

 "Vi är som en stor 
familj – med sextio
familjemedlemmar!"
 Nick Maloku
  Hovmästare
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När Artur Hazelius i slutet av 1800-talet började 
bygga upp det som i dag är världens äldsta frilufts-
museum, ville han dela med sig av vårt lands alla 
speciella förtecken koncentrerat till en liten yta i 
hjärtat av huvudstaden. I dag skulle han nog varit 
stolt, då Skansen är en av Sveriges största turist- 
attraktioner. Här samsas vilda djur med unika miljö-
er och en av Stockholms mest välkända krogar;  
Restaurang Solliden. De vackra och unika nord-
iska inredningarna, de hänförande vyerna över 
Stockholm och den kulinariska upplevelsen bygger 
tillsammans upp den mest genuint svenska mat-
upplevelse man kan finna. 
 I köket på Restaurang Solliden är trycket extra 
högt under sommarmånaderna. Som mest skapar 
22 personer magi i köket för att kunna mätta hung-
riga och förväntansfulla gäster. Matsedlarnas bredd 
kräver sin kökschef, då man här samtidigt lagar 
både 25 ton pannkakor och förstklassiga supéer för 
både små och stora sällskap.
 Den röda tråden i all mat som hamnar på borden 
framför gästerna är klassisk svenskt mathantverk – 
kryddat med en gnutta innovation. Som ett  
exempel nämner kökschefen Reine Sjödin den 
mycket speciella rätten "kräftskiva" där nykokta 
svenska kräftor får sällskap av både västerbottens-
ostflarn och O.P andersen-skum för att ge gästerna 
smakerna och känslan av en komplett kräftskiva.  

På frågan hur kökschef Reine Sjödin får ihop detta 
breda spektra i köket svarar han: 
"Ödmjukhet" och fortsätter; "Och ordning och reda. 
De två egenskaperna beskriver nog bäst mitt ledar-
skap i köket".  Reine Sjödin har byggt sin karriär på 
att ständigt försöka hitta nya utmaningar. Vägen till 
Skansens pärla Solliden har gått via några av Stock-
holms mest välrenommerade hotellrestauranger 
och krogar. Genom åren har han samlat på sig ett 
stort kontaktnät av leverantörer och lägger mycket 
tid på att odla en personlig kontakt med dessa.  
"Jag vill att mina leverantörer ska känna mig och 
veta vilken kvalitet och service jag behöver för att ge 
den bästa tänkbara servicen till mina gäster."  
 REkal har levererat hygienlösningar i många år 
åt Solliden och det Reine uppskattar mest i samar-
betet är den raka och tydliga dialogen som byggts 
upp mellan honom och REkalS säljare.  
 "Det jag uppskattar mest med Rekal är att inga 
problem är för stora. Vad jag än stöter på för pro-
blem och utmaningar i verksamheten, så möts jag 
alltid av en "jag-löser-det-attityd" av RekalS sälj-
are" säger Reine och fortsätter; "För mig skapar det 
både enkelhet och trygghet. Vår disksstation är den 
enskilt viktigaste funktionen i kökets logistik. Kan vi 
inte lita på att disken funkar ligger vi risigt till."
 Så missa inte den unika pärlan Solliden nästa 
gång du vill smaka på Sverige!

En kulinarisk resa i Svensk mathistoria Restaurang Solliden

 "Det jag uppskattar med 
REKAL är att inga pro-
blem är för stora. Vad 
jag än stöter på för ut-
maningar i verksam-
heten, så möts jag av en:  
 "jag-löser-det-attityd". 

 "Ett bra disksystem  
är grunden för all  
hygien i köket –  
oavsett om man 
serverar kungligheter 
eller inte." Reine Sjödin
 Kökschef
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Sedan kebaben gjorde entré i Sverige på 1980- 
talet, har det varit en uppskattad och hyllad favorit 
bland många. Det malda nötköttet som antingen 
handknådas eller maskinpressas till en kebabstock, 
grillas och skivas på plats hos alla de tusentals 
kebabrestauranger som finns i nästan varje svensk 
stads gathörn. Och den bästa råvaran kommer från 
Eskilstuna. Här i Eskilstuna kebabfabrik produceras 
och levereras varje dag förstklassiga kebabstockar 
(kryddade med en egentillverkad och förstås topp-
hemlig kryddblandning) till restauranger i hela  
Mellansverige. 
 kvalitet, kompetens och omsorg. Det är de tre 
viktigaste ingredienserna man behöver när man 
tillverkar förstklassig kebab, vilket man har gjort 
på Eskilstuna kebabfabrik sedan 1994. Här handlar 
det om kvalitet i alla led; både i fråga om råvarorna, 
hanteringen samt allt runt omkring. "För att vi ska 
kunna hålla en hög kvalitet på vår kebab, gäller  
det att alla våra leverantörer också gör det i sin  

leverans till oss" säger kebabmästaren kadir kaymaz. 
I kebabfabriken producerar man varje dag kebab-
stockar från 10 till 45 kilo och levererar dessa i egna 
kylbilar direkt från fabrik till kund. 
 REkal har i snart 20 år levererat hygienlösningar 
till Eskilstuna kebabfabrik och förutom den person-
liga och starka relationen som man byggt upp med 
REkalS säljare så värdesätter kadir kaymaz också 
dialogen om de olika produkternas egenskaper mell-
an honom och REkal. 
 "När man hanterar färska livsmedel är bakterie-
kontroll a och O" säger kadir kaymaz och fortsätter; 
"Rekal har involverat oss i sin produktutveckling. 
Den öppenheten och det arbetssättet tilltalar mig" 
säger kadir och syftar på det nya klorskummet för 
golvrengöring som Eskilstuna kebabfabrik fick vara 
med och testa och produktutveckla. 
 Så tänk på det nästa gång du äter kebab; det är 
mycket mer än bara ett bra kött som behövs för att 
kebaben både ska smaka och göra gott! 

För god smakEskilstuna Kebabfabrik

 "REKAL har involverat  
oss i sin produkt- 
utveckling – den  
öppenheten och  
det arbetssättet  
tilltalar mig."

 "A & O vid tillverkning 
av förstklassigt  
kebabkött är en 
prickfri hygien."
 Kadir Kaymaz
 Kebabmästare
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Internationella smaker endast begränsade av 
kökschefernas egen fantasi och säsongen; det är 
vad moderna Bhoga Restaurang i hjärtat av Göte-
borg erbjuder. lägg därtill en varm atmosfär, en 
ytterst kompetent och nästan helt ekologisk vinlista 
samt en serveringspersonal vars leenden aldrig 
tycks sina. Där har du Bhoga som förärats med en 
starkt lysande stjärna i prestigefulla Guide Michelin. 
 Och medan stjärnan lyser i guld, lyser köket inte 
sällan i grönt, då man aldrig tycks tappa uppfinnings-
rikedomen när det gäller att briljera med sina kom-
plexa grönsaksrätter. alltid väldigt närproducerat 
och alltid väldigt, väldigt gott. 
 "Det viktigaste för mig i köket är respekt" säger 
Gustav knutsson som tillsammans med Niclas  
Yngvesson driver Bhoga Restaurang invid Götaälv  
mitt i Göteborg. "Respekt för råvaran och dess 
optimala säsong, speciella egenskaper och smaker. 
Tappar man den respekten och börjar ta genvägar, 
tappar man snabbt alla smaker"  fortsätter Gustav, 
som samtidigt varsamt skalar de vildväxande  
Gotländska morötterna som strax ska göra en kungs-
krabba sällskap på tallriken. 

köket är trångt men välorganiserat och här trängs: 
kockar, såser, rykande grytor med färska kryddor 
och kanske den färskaste havskräftan i världen. För 
att detta ska funka krävs en enorm disciplin gällan-
de hygienen. Eller snarare ett bra system som gör 
att allt från handhygien, diskning och egenkontroll 
nästintill sköter sig självt. 
 En god hygien är grunden till allt i ett kök. arbet-
et med hygien på en restaurang sträcker sig från 
kockarnas och gästernas händer, kockarnas känsliga 
redskap till diskning av allt porslin och kan vara både 
ett gissel och en betydande kostnad – om man inte 
väljer rätt leverantör. "Rekal har varit med oss från 
dag ett och har en fantastisk förmåga att sätta  
sig in i vår vardag. Det funkar perfekt!"  säger en av 
delägarna, tillika kocken Gustav. 
 REkal har sedan starten 2010 funnits med som 
partner i alla hygienfrågor. Vi har levererat ett kom-
plett disksystem och hjälper Bhoga med allt rörande 
både gästernas och kökets hygien. Och vi är benägna 
att instämma i Nicklas och Gustavs filosofi; även för 
oss är det bara fantasin som sätter gränserna för 
hur bra ett förstklassigt disksystem kan utformas!

Göteborgs mest skinande restaurang Bhoga Restaurang 

 "REKAL har varit med  
oss från dag ett och 
har en fantastisk för-
måga att sätta sig  
in i vår vardag.  
Det funkar perfekt!" 

 "Respekt 
för råvaran dess  
säsong, egenskap 
och smak. Tappar 
man den, tappar  
man all smak."
 Gustav Knutsson
 Kökschef
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På REkalS webbshop hittar du ett brett sortiment av kvalitetsprodukter 
som täcker in alla förekommande städ- och hygienområden. Här kan 
du även söka efter produkter, få all nödvändig artikelinformation samt 
ladda ner produktblad. Är du ännu inte kund i shopen? kontakta kund-
tjänst på telefon 0158-339 00 eller via e-mail order@rekal.se så ordnar 
vi ett användarnamn och lösenord åt dig.
 Som kund i shopen kan du själv logga in och se information om dina 
beställningar, betalstatus och övrig kundinformation direkt på webben.

Rekolex White
Oparfymerat, fosfatfritt vittvätt-
medel med enzymer och blek-
medel. Miljömärkt med Svanen. 

R-Ett Vega
Fosfatfritt maskindiskgranulat för  
automatisk dosering. Miljömärkt  
med Svanen.

Pollux
Flytande fosfatfritt maskindisk-
medel för automatisk dosering. 
Miljömärkt med Svanen. 

Indus
används för att påskynda tork-
ning och undvika torkfläckar.  
Miljömärkt med Svanen. 

Virgo Köksrent
Rengöringsmedel med god fett-
lösande förmåga. Ofärgad och 
oparfymerad. Miljömärkt med 
Bra Miljöval.

Mimas Allrent
allrengöringsmedel för daglig 
rengöring av alla ytor som tål  
vatten. Miljömärkt med Bra  
Miljöval.

Ecosept
Ecosept finns i en rad olika utför-
anden, både handdesinfektion 
och ytdesinfektion. alla med en 
mycket hög kvalitet.

Norma
Norma finns i en rad olika utför-
anden, alla med mycket hög kva-
litet. Schampo & Duschkräm, tvål, 
hudkräm ingår i serien. 

Mira Citrus
koncentrerat handdiskmedel 
med god smutsbärande förmåga. 
Miljömärkt med Bra Miljöval.

DESINFEKTIONSMEDEL PERSONLIG HYGIEN HANDDISKMEDEL

HANDDISKMEDEL LOKALVÅRD TVÄTTMEDEL LOKALVÅRD LOKALVÅRD LOKALVÅRD

TVÄTTMEDEL MASKINDISKMEDEL MASKINDISKMEDEL

TORKMEDEL KÖKSRENGÖRING LOKALVÅRD

Mimas Sanitetsrent
Kalkbort
Flytande surt sanitetsrent,  
effektivt mot kalkbeläggningar.
Miljömärkt med Bra Miljöval.

Virgo Sanitetsrent Bad
Flytande alkaliskt sanitetsrent, 
effektivt mot tvålrester, smuts 
och hudavlagringar. Miljömärkt 
med Bra Miljöval.

Rekal Gul Såpa
klassisk oparfymerad gulsåpa 
baserad på tallolja. lämpad för 
golv som kräver återfettning.
Miljömärkt med Bra Miljöval.

Mira Sensitive
koncentrerat neutralt handdisk-
medel med god smutsbärande 
förmåga. Ofärgad och oparfymer-
ad. Miljömärkt med Bra Miljöval.

Stella
Stella produktserie, ett högkvali-
tativt system för rengöring av en 
mängd olika ytor. Spraya, torka, 
klart!

Rekolex Color
Oparfymerat, fosfatfritt textil-
tvättmedel med enzymer.  
Innehåller ej blekmedel. 
Miljömärkt med Svanen.

Välkommen till REKALS webbshop



 

Kontakta oss gärna!
REKAL SVENSKA AB
Box 2
646 21 Gnesta 

Kontaktuppgifter
Tel: 0158-339 00
kundtjänst: 0158-339 00
Fax: 0158-369 48
Ordermail: order@rekal.se 
Övrigt: info@rekal.se

Besöksadress:
kontor: Industrigatan 7, 646 35 Gnesta
Centrallager: Marielundsgatan 4, 646 34 Gnesta
Produktionsanläggning:
Vackerby Industriväg 13, 646 34 Gnesta

 www.rekal.se

Produktion
c/o lönnström

Tryck
Österbergs Tryckeri
Nyköping

Foto
Fredrik Sederholm:
2, 14–15, 16, 18–19, 20, 24–25,  
26, 30 –31, 32 & insida omslag
Göran Wink: 4–5, 6–7
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