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– En tjänst som förenklar
SaniRent är Danfos helheltspaket för drift och skötsel som bygger på vår långa erfarenhet och stora kunskap om
offentliga toaletter.
Vi har använt oss av den här kunskapen för att utveckla tjänster som ger mervärde till dig som kund och till besökarna
av våra offentliga toaletter. Även ni som inte har toalettbyggnader från Danfo kan dra nytta av flera av våra tjänster för
toaletter.
Att sköta och tillhandahålla toaletter är ett viktigt åtagande. Tillgängligheten och renligheten på toaletterna har en stor
inverkan på helhetsintrycket av en stad eller besöksplats. Alla vill kunna erbjuda, eller besöka, bra toaletter. Då finns
lösningen i SaniRent.

– Så fungerar Sanirent
SaniRent kombinerar ett särskilt framtaget program för städning och skötsel av toalettbyggnader med löpande drift
och service. För er som vill ha nya eller uppfräschade toaletter kan paketet även inkludera helt nya anläggningar eller
en renovering med Danfos Modulet-koncept.
Med SaniRent krävs ingen inledande investering, utan hela paketet från nya anläggningar till daglig städning omfattas
av månadskostnaden. Precis som med våra toalettbyggnader anpassas SaniRent efter era förutsättningar och behov.
Det innebär att alla får möjlighet att erbjuda bättre toaletter och de fördelar det ger i form av förbättrad tillgänglighet,
miljö, folkhälsa och trygghet.
All personal som städar och underhåller toaletter för Danfo utbildas enligt vår särskilt framtagna servicemanual.

– Rapporteringssystem för trygghet og kvalitet
För att säkerställa driftsäkerhet och kvalitet på både löpande och periodiskt underhåll på byggnaden så har vi ett elektroniskt rapporteringssystem särskilt designat för att skapa ett bra och pålitligt samarbete mellan Danfo och kund.
Systemet hanterar på ett smidigt sätt både den dagliga driften samt eventuella underhållstgärder, men även rapporter
av exempelvis besöksantal, el- och vattenförbrukning vilket ger kunden en fullständig översikt över sina anläggningar.

– Servicemanual
För att uppnå den kvalitet som vi garanterar i våra byggnader när det gäller drift och underhåll arbetar vi efter vår egen
Servicemanual. Den innehåller instruktioner för städning och tillsyn av Danfo’s toaletter samt information om hur olika
material ska användas tillsammans med skyddsutrustning. Manualen tar även upp rutiner för personlig säkerhet.

– Säker arbetsmiljö
Säker arbetsmiljö är en viktig del av arbetet. Danfo följer noga och förebygger de risker som finns för våld och hot i
arbetsmiljön. Särskilda säkerhetsrutiner finns för arbete där risk för våld eller hot om våld kan förekomma.
Det är viktigt att skapa en säker miljö även för våra kunder. Både när det gäller hygien och den personliga säkerheten.
Servicepersonalen bidrar på ett avgörande sätt till att hålla hög standard i våra anläggningar och skapa en säker miljö
för våra kunder genom att noga följa de instruktioner som Danfo’s Servicemanual beskriver.

– Miljöpolicy
Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 vilket innebär att vi aktivt arbetar för ständiga förbättringar av våra produkters och
tjänsters miljöanpassning samt att arbetet runt detta utförs på ett miljöriktigt sätt.
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