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AntAl ton
kem/år:

 3 000

grundAt

 1987

fAbriksytA:

 3 000 m2

engAgerAde
rekAlmedArbetAre:

 80

Rekal_Medic_Tryck.indd   2 2017-10-31   16:29



2 3

Välkommen till familjeföretaget REKAL

I slutet av åttiotalet – då Rekal startade 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?!
 Ett år senare var vi 27 personer. Tio år senare var 
vi nästan 50 personer och i dag är vi 80 personer. 
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 menings-
löst 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 per-
spektiv. 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.
  
 

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 
företaget. För vi tror att det är det bästa sättet att nå resultat 
på lång sikt. Både för oss och för våra kunder.

 Välkommen till REKAL
 Vi är specialister på hygien & rengöring
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Ett säkert möte

Att ta kontroll över bakterier, minska smittsprid-
ningen och att låta vissa miljöer förbli kliniskt rena 
är A och O inom vården. För att vårdpersonalen och 
vårdtagarna ska känna sig trygga är hygienkontroll, 
rätt verktyg och rätt kunskap viktigt.
 Här finns inget utrymme för ”nästan rent”och ”i 
princip bakteriefritt.” Här gäller det att ha total kontroll 
över sina miljöer. REKAL har försett sjukvården med 

lösningar, system och förbrukningsmaterial sedan 
1987. Vi har lärt oss vad du som arbetar inom vården 
behöver för att kunna utföra ditt viktiga arbete och vi 
vet vikten av att ha kontroll över hela kedjan – från 
att identifiera de optimala lösningarna för dig, tillhan-
dahålla rätt varumärken till att erbjuda tjänster som 
utbildning, service och validering. Det ger dig total 
kontroll och dina patienter en trygg och säker vård.
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Vi hjälper dig hela vägen

En bra vårdhygien styrs av förberedelser och bra 
rutiner. Bra rutiner kommer då man kan vara med 
och kontrollera och få överblick över hela kedjan. 
Därför är vi stolta över att kunna erbjuda alla delar
av kedjan, som får din vårdhygien att fungera.
 Vi hjälper dig hela vägen; från förstudie, förslag till 
lösningar som passar din miljö och dina behov, utbil-
dar dig och din personal, till att tillhandahålla mark-

nadens främsta varumärken. Vi kan också sköta vali-
dering, den regelbundna servicen samt förse dig med 
rätt förbrukningsmaterial.
 I vårt sortiment ingår också allt som behövs för att 
ge ett rent och fräscht intryck i dina lokaler. Allt från 
egentillverkade rengöringsmedel och kem till papper 
och påsar. Enkelt för dig. Och tryggt för dina patienter.
Precis vad en bra vård handlar om.

Rekal_Medic_Tryck.indd   5 2017-10-31   16:29



6 7

En bra aff ärsrelation börjar med insikt. Att  den du 
väljer ska leverera dessa kriti ska tjänster får insikt i
hur din verksamhet ser ut och hur dina specifi ka 
behov ser ut. Därför lägger vi stor vikt vid att  lära 
känna våra kunders verksamhet, innan vi föreslår 
vilka lösningar vi tror passar.
 Vi har stor erfarenhet av de fl esta olika vårdmil-
jöer; från den mindre tandläkarmott agningen ti ll det

stora sjukhuset. De lösningar vi presenterar utgår all-
ti d från just dig och dina behov. I vissa uppdrag leve-
rerar vi isolerade produkter och tjänster – i andra 
tar vi ansvar för hela kedjan.
 Rätt  utbildning är kriti skt, för att  processerna ut-
förs på ett  tryggt och eff ekti vt sätt . Våra utbildningar 
skräddarsys allti d, så att  vi fokuserar på just dina 
behov, din utrustning och dina förutsätt ningar.

Insikt ger trygghet
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Vi är generalagent för franska Soluscope, italien-
ska AT-OS och TECNO-GAZ samt fi nska Franke. Det 
är fyra aktörer som med sina endoskopidiskar, disk- 
och spoldesinfektorer samt autoklaver är världs-
ledande inom sina segment och vårt samarbete gör 
att  vi kan erbjuda högkvalitati va utrustningar som 
säkerställer vårdgivarens smittf  örebyggande arbete. 
För att  ti llgodose myndigheternas och marknadens 

krav och eft erfrågan erbjuder vi kvalifi cerad teknisk 
service, underhåll och validering av endoskopidiskar, 
disk- och spoldesinfektorer samt autoklaver.
 I vår egen fabrik – mitt  i den Sörmländska lands-
bygden – utvecklar och producerar vi en stor mängd 
kem med fokus på eff ekti vitet och miljö. Förutom 
våra egna produkter, kan vi erbjuda de fl esta andra 
ledande ti llverkarnas varumärken.

Världsledande varumärken
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Kontakta oss gärna!

Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta
Tel: 0158-339 00

www.rekal.se

Kontaktuppgifter
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
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