VI VIL OGSÅ GERNE
VASKE FOR DIG

”

JEG HAR ALTID VASKET MIT TØJ SELV. JEG
HAVDE DERFOR MINE BETÆNKELIGHEDER
VED AT OVERLADE MIT VASKETØJ TIL ANDRE. MEN NU HVOR VASKERIET KLARER MIT
TØJ, MÅ JEG ERKENDE, AT MIN HVERDAG ER
BLEVET NOGET NEMMERE, OG JEG SENDER
NU OGSÅ TRYGT BÅDE MIN SILKESKJORTE
OG ULDCARDIGAN TIL VASK.
BIRGIT, 75 ÅR – VALLENSBÆK

At overlade sit vasketøj til andre er en tillidssag
De Forenede Dampvaskerier har indgået en ny aftale med Høje-Taastrup Kommune om vask af tøj
og linned. Vi har samarbejdet med Høje-Taastrup
Kommune i mere end 30 år, og det glæder os at
samarbejdet nu også omfatter borgervask.

Dit tøj bliver diskret mærket, vasket, tørret og lagt
pænt sammen. Linned bliver rullet og foldet. Tøjet
bliver pakket i beskyttende plastfolie.

VASKEORDNINGEN HOS
DE FORENEDE DAMPVASKERIER
• i sikre hænder hos erfarne medarbejdere
• kun vasket med allergivenlige vaskemidler
• vasket ved rette temperatur og program
ifølge dets vaskeanvisning
• hængt skånsomt til tørre hvis nødvendigt
• strøget og leveret på bøjle hvis ønsket

Fast kontaktperson – altid klar til at hjælpe
Heidi Vangsy er din faste kontaktperson på kontoret.
Hvis du eller dine pårørende har
spørgsmål til vaskeordningen,
kan I kontakte Heidi alle hverdage mellem kl. 8.00-16.00 på
tlf. 46 38 08 54.
Heidi Vangsy

Tilmeld dig til ordningen
hos kommunens visitator

Afhentning på fast
aftalt ugedag

Vaskeriet klarer
vasketøjet

I 1949 rykkede det i den unge Kristian
Peter Thorgaard for at opleve storbyen, og
han lagde Thyholm bag sig for at prøve lykken i København. I 1958 overtog den unge
iværksætter Lunds Kitteldepot, som lagde
fundamentet til DFD. Lige siden har vask af
tøj og linned været det, vi gør allerbedst.
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Vores vaskeri i Roskilde står klar
til at tage sig kærligt af dit vasketøj. Medarbejderne har stor
erfaring med borgervask og da
vaskeriet er svanemærket er det din garanti
for, at der arbejdes miljørigtigt og omhyggeligt med alle artikler i alle dele af vaskeprocessen.
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Levering ugen efter
– samme ugedag

Vi kan også medtage dit
rensetøj og låne dig linned
gratis, samt vaske dine
dyner og puder.
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Læg alt vasketøjet i din
personligt mærkede vaskesæk

De Forenede Dampvaskerier
– et familieskabt fundament
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Når De Forenede Dampvaskerier vasker for dig,
er dit tøj og linned:

