
Vi vet att det är  
tuffa tider nu
 
Mycket i vår värld är upp och ned på grund av Corona-virusets framfart. Vi vet att många av 
våra kunder går igenom tuffare tider nu än någonsin och hela vårt samhälle prövas hårt. På 
Rekal lovar vi att göra allt vi kan för att hjälpa våra kunder och samhället i övrigt genom att 
vara extra lyhörda för dina behov och sprida kunskap om en av huvudfrågorna just nu – hur 
man håller en god hygien och därigenom dämpar spridningen av Corona-viruset.
 
Sedan 1987 har vi på Rekal försett professionella användare med produkter och system för 
hygien och rengöring och vårt främsta syfte är att få våra kunders verksamheter att skina 
varje dag.

Det tänker vi fortsätta med att göra även nu i dessa svåra tider.
 
Vi står som alltid redo att tillgodose dina behov av produkter och system så att du ska kunna 
säkerställa en god hygien i din verksamhet. Vår produktionsanläggning är i full drift och vår 
leveransförmåga är fortsatt mycket god.
 

Vi står bakom dig
Vi följer givetvis WHO:s riktlinjer och lyssnar noga på våra myndigheters rekommendationer 
och kommer agera snabbt och kraftfullt om rekommendationerna ändras. Läget just nu är 
att vår produktion är igång för fullt och våra leveranser går som vanligt. Om du behöver akut 
hjälp är vi snabbt på plats och följer naturligtvis noggrant de föreskrifter som gäller i just din 
verksamhet. Har du frågor eller behöver akut hjälp, når du vår kundtjänst på 0158-339 00 
eller via mail på kundtjanst@rekal.se.
 

Vi har öppet
Vi har för närvarande öppet som vanligt och vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med det 
du behöver. I vår webbshop, på rekal.se finner du ett brett sortiment av kvalitetsprodukter 
som täcker in alla förekommande städ- och hygienområden. Är du ännu inte kund i shopen?
Kontakta kundtjänst på telefon 0158-339 00 eller via e-mail order@rekal.se så ordnar vi ett 
användarnamn och lösenord åt dig direkt.
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Vi värnar om dig och dina kunder
Just nu är många oroliga för sin hälsa och det stoppar många från att äta sin lunch ute, köpa 
sin kaffe på morgonen och det har också stängt många skolor. I dessa tider och inte minst 
när denna akuta situation vänder, är det viktigt att sprida kunskap om hur man förebygger 
smittspridning.
 
Förutom att upprätthålla en god handhygien där händerna tvättas ofta, noggrant och länge 
med tvål och vatten, är det även viktigt att rengöra och desinficera olika kontaktytor såsom 
dörrhandtag, kranar, bord, bänkar etc.
 
I vårt sortiment finner du både tvål och ytdesinfektion för omgående leverans.
 
Tänk speciellt på att
 

Vara noggrann med att rengöra och desinficera kontaktytor såsom dörrhandtag,  
kranar, bänkar, bord etc.

Rengöra och desinficera redskap som ska användas i verksamheten, såsom  
skrapor och borstar.

Tvätta händerna noggrant och ofta. Använd handdesinfektionsmedel om möjligt.
 
 

Vi är Rekal
Även om det är tuffare än någonsin just nu, så kommer det vända. Det måste det göra. Och 
hjälps vi alla åt att stå redo när alla medborgare i vårt samhälle åter vågar sig ut på restau-
rang, när skolorna är öppna och när caféerna åter fylls av solsugna människor kommer vi 
klara det här.
 
Håll ut, kämpa på och tänk på att snart skiner solen igen över dig och din verksamhet.
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