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Välkommen till familjeföretaget REKAL

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.
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 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
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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

Vi är specialister på hygien & rengöring

Antal ton
kem/år:

3 000

engagerade
rekalmedarbetare:

80

grundat

1987

Vi har sedan 1987 försett professionella användare
inom hotell-, restaurang, livsmedelsindustrin och
sjukvårdssektorn med utbildning, produkter och system för rengöring, hygien och desinfektion.
I vår egna produktionsanläggning – i hjärtat av
Södermanland – utvecklar och producerar vi produkter som är väl anpassade för den Nordiska marknaden och de höga krav som ställs inom exempelvis
sjukvårdssektorn.
Men produkterna du använder är bara en del av
hemligheten när du behöver få rent. Den andra delen
handlar om erfarenhet, kunskap och förmågan att
lära ut och dela med sig. Visst kommer man långt

fabriksyta:

3 000 m2

med bra produkter, men för att komma längst måste
man också addera kunskap i ekvationen. Det har vår
historia lärt oss genom åren och det är det vi kan
lära dig som kund; oavsett om du desinficerar kirurgiska instrument, diskar lunchtallrikar på förskolan
eller behöver hålla din livsmedelsfabrik helt fri från
skadliga bakterier.

3

Rena smaker

Shining yesterday, today & everyday!

"Med omtanke
om dina gäster.
Sedan 1987."

Som en av marknadens ledande partner inom
hygien och rengöring är vi stolta över att vi idag förser tusentals restauranger, hotell och cateringverksamheter med de rengöringsmedel och den kunskap
de behöver för att kunna driva sina verksamheter.
När du är kund hos oss får du inte bara tillgång
till ett brett sortiment av kvalitetsprodukter, du får
även tillgång till över 30 års erfarenhet och kompetens. Vi hjälper dig att få kontroll över dina kostnader
och att säkerställa din hygieniska standard.
Vi kan mycket mer än att bara skapa rent porslin.
Vi vågar påstå att vi i detalj kan allt som har med
rengöring att göra. Vi känner dessutom ganska väl
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till din vardag; både i köket bland knivar och pannor
och i matsalen, bland glas och gäster. Så väljer du
Rekal, så är du i säkra händer. Och kan fortsätta
göra det du är bäst på; att ta hand om det som ska
ligga på tallriken.
För är det något vi är riktigt bra på, så är det att
hjälpa dig att hålla riktigt rent. Det gör dig trygg. Och
oss glada.

Vår historia börjar för många år sedan, då både
behoven och synen på rengöring och framställning
av produkter var helt annorlunda mot vad de är i dag.
Det som fortfarande är sig likt, är vårt stora hantverkskunnande. Det som är annorlunda, är de stora
volymerna som vi idag med modern teknik kan producera och den kunskap vi under alla år samlat på
oss och nu kan förmedla vidare till dig.
Genom att utbilda dig och din personal ser vi till
att ni har god kunskap om hur ni ska använda och
dosera produkter på rätt sätt och till rätt område så
att ni når ett optimalt slutresultat på ett ekonomisk
fördelaktigt sätt.

Vi kan också tack vare vår långa erfarenhet hjälpa
dig välja just de produkterna som är anpassade för
dina högt ställda krav och behov. Dessutom lovar vi
både snabba leveranser samt regelbundna servicebesök där vi kontrollerar din utrustning.
Våra driftsäkra doseringsutrustningar och vårt
refillsystem ger dig marknadens bästa driftekonomi
vilket gör att du sparar både pengar och tid. Tid som
du i stället kan lägga på dina gäster. Det har ju genom
alla tider varit en framgångsfaktor oavsett bransch.
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Vårt viktigaste fokus: Du

Med omtanke om miljön

"Gustav Knutsson,
kökschef på Bhoga
och nöjd kund."

Man lär sig bäst av sina misstag. Men det snabbaste
sättet att lära sig är förmodligen att ta del av andras
misstag och sedan skapa planer och rutiner för hur
man undviker dem. På Rekal har vi varit med i branschen i 30 år och vi har nog hört allt. Vi har också varit
måna om att försöka ta tillvara på det vi hört och
använda det till att ständigt göra oss bättre på det vi
anser att vi är bäst på – professionell rengöring och
hygien.
Vi lägger ner stora resurser på att ständigt förbättra
vårt arbete i alla delar av företaget. Genom att fokusera på våra kunders behov och önskemål arbetar vi
med att hela tiden kvalitetssäkra våra processer och
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produkter. I vårt kvalitetsledningssystem 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.
Vi har en hög kompetens hos alla medarbetare och
vi vidareutbildar alla för att säkerställa en fortsatt hög
kompetens. Sälj- och serviceorganisationen finns i
hela Sverige och vår kundtjänst finns för att hjälpa
dig som kund i små och stora frågor. Vi ser våra kunder som en viktig resurs i vårt förbättringsarbete och
tar gärna emot dina åsikter och önskemål om våra
produkter och service ut till dig.

För oss är miljöarbetet en naturlig del i vårt dagliga
arbete. Vårt miljöledningssystem som är certifierat
enligt ISO 14001 gör att vi på ett strukturerat sätt
arbetar med alla miljöaspekter kring hur vi påverkar
miljön.
Rekal har sedan företaget grundades 1987, arbetat
intensivt för att ligga långt framme i strävan mot en
bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Vår ambition är att vara en föregångare i branschen när det
gäller att ta fram bra miljöanpassade produkter och
att hela tiden ligga före både lagstiftning och krav
från miljömärkningsorganisationer.
Som ett av de första företagen i branschen avskaff-

ade vi redan 2012 användandet av fosfater och fosforsyra i våra egenproducerade produkter.
Fosfor är ett gödningsämne som gör så att det växer
bra på våra åkrar, men fosforinnehållande produkter
göder även våra sjöar och hav. Det leder till oönskad
algblomning och bottendöd i havsmiljön. Övergödning är ett av de allvarligaste hoten för våra sjöar,
vattendrag och havsområden. För att rädda dessa
unika marina miljöer måste utsläppen av fosfor minimeras drastiskt.
På Rekal är vi stolta över att vi inte bara talar om
att vi måste agera, utan faktiskt gör konkreta saker
som värnar vår miljö.
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Kontakta oss gärna!
Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta
Tel: 0158-339 00
www.rekal.se
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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

