
 

 

 

Professionel tøjvask til jeres    

vaskeri med automatisk         

sæbedosering fra Ribo 

Sinner circel 

 

It is only laundry, keep it simpel. 



 

 

 

Ved tøjvask er der fire faktorer der har betydning: mekanisk påvirkning, temperatur, tid og 

kemi (vaskepulver el. flydende vaskemiddel). 

Hvis man reducerer en af faktorerne må man øge en eller flere af de andre, for at få samme 

effekt. 

Dette blev formuleret af Dr. Herbert Sinner tilbage i 60-erne, og man illustrerer ofte faktorer-

nes sammenhæng ved at lave et lagkagediagram. Deraf betegnelsen "Sinners cirkel". 

 

I princippet kan man godt lægge sit tøj i blød i en spand koldt vand med en passende dose-

ring vaskepulver, og få det (lige så) rent. Men, der er ikke en 1:1 sammenhæng mellem fakto-

rerne, så hvis man ikke benytter de rigtige forhold, risikerer man at tiden skal være så lang 

at det er kommer andre problemer, som f.eks. bakterievækst. 

Uanset om det gælder boligvask, plejehjemsvask, institutionsvask eller industrivask 

så er du i trygge hænder hos Ribo. 

Ribo samarbejder med alle vaskemaskine leverandører på det danske marked. 

 

Vores doseringsudstyr arbejder sammen med dit vaskeris betalings anlæg. På denne 
måde sikres en korrekt dosering af vaske- og skyllemiddel . 



 

 

 

Tex Ribo single anlæg 

Til mindre vaskerier. 

 

Har du fra 1 til 3 vaskemaskiner 
i samme vaskeri, er Tex Ribo Single 
den rigtige løsning. 

Professionel sæbe-

doseringsanlæg  

Tex Ribo multi anlæg 

Til større vaskerier. 

 

Har du 4 eller flere vaskemaskiner i 
samme vaskeri, så er Tex Ribo Multi 
den rigtige løsning. 

Anlægget kan betjene op til 10 vaske-
maskiner og kommunikerer via inter-
nettet så tomdunk alarmer sendes til 
rette vedkommende.  
 

Tex Ribo OPL anlæg 

Til professionelle vaskerier. 

 

Doserings anlæg til plejehjem, sygehus 
intuitionsvaskeri samt renserier.  

Til store programmerbare vaske- og 
rense maskiner. 

 

Tex Ribo doserings anlæg 

Uanset hvilket vaskeri eller vaskeløs-
ning du har, så er Ribo din rigtige  
samarbejdspartner. 
Ribo kan bidrage til indretning af va-
skeriet, bl.a. brugervejledninger og  
data blade så beboerne/brugerne trygt 
kan vaske deres tøj/tekstiler. 
Ribo er også leveringsdygtige af 
borde, stole , rulle– og sammenlæg-
ningsborde og vaskevogne. 



 

 

Ribo kan tilbyde følgende til  jeres vaskeri: 

 TEX Ribo doseringsanlæg som leverer vaske- og skyllemidler til alle typer vaskemaskiner. 

Anlægget kommunikerer med vaskeriets betalingssystem samt vaskemaskiner. Dette er for 

at sikre driftsniveauet, og at vand og sæbe doseres efter tøjmæmgde.  

 

 Alle maskiner monteres med et tastatur som giver beboerne mulighed for at vælge hvilken 

sæbe de vil benytte: hvid eller kulørt. Disse produkter er svanemærket uden farve og parfu-

me og produceres i Danmark. 

 

 Uldsæben benyttes til vask af uld og silke og indeholder ikke enzymer, optisk hvid eller ble-

gemiddel. Produktet er også svanemærkede, uden farve og parfume og produceret i Dan-

mark. 

 

 Fuldt sortiment af svanemærkede tøjvaskeprodukter.   

 

 Der vil være mulighed for at beboerne kan fravælge den automatiske dosering. 

 Påfyldningsaftale, samt lagerstyring af produkter til vaskeriet. 

 

 Samarbejde med fragtmand omkring levering/indbæring af produkter (nøgleløsning). 

 

 Genbestilling af produkter via e-handel på www.ri-bo.dk. 

 

 Tællervask -  det vil sige at der afregnes med Ribo pr. vask. 

 

 Kemiskabe, hvis der ikke er teknikrum i umiddelbar nærhed af vaskeriet. 

 Opsamlingsbakker til kemidunke, på ønsket mål. Udføres i rustfrit stål. 

 Vaskeriservice, herunder rengøring af vaskemaskiner, tørretumblere samt vaskeri.  

 Rensning af aftræksrør fra tørretumbler. 

 Ribo kan yderligere levere papir, sæbedispensere samt skraldespande, og alt nødvendigt 

sikkerhedsværn herunder beskyttelseshandsker, briller samt forklæder m.m. 

Kontakt din lokale sæbemand for yderligere information og til-

bud: 

Salgsansvarlig Jylland / Fyn  

Daniel Kruse Balslev mobil 26 29 79 70 / mail: dkb@ri-bo.dk 

Salgsansvarlig København og Nordsjælland 

Nina Kjær 23 44 48 84 / mail: nk@ri-bo.dk 

Martin Klinge Dinesen mobil 28 74 80 95 / mail: mkd@ri-bo.dk 

Michael Dinesen mobil 21 74 75 06 / mail: md@ri-bo.dk 

Salgsansvarlig Sjælland 

Vagn Andersen mobil 22 34 46 90 / mail: va@ri-bo.dk 

 

 

http://www.ribo.dk

