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Thảm tại nơi làm việc

Ngăn chặn trượt và ngã Giam chi phí lau chùi
Nâng cao hình ảnh thương

hiệu

40%

. 

80% 

35% 

90%

Hầu hết máy hút bụi chỉ có thể
loại bỏ khoảng             bụi bẩn trên 
sàn

Số lượng bụi đất và mảnh vụn được 
mang vào một cơ sở có thể nhân lên 
đến               trong suốt mùa mưa

            bụi bẩn, bụi đất và nước trong 
hầu hết các tòa nhà được mang vào 
từ bên ngoài thông qua giày dép 
hoặc bánh xe

10%

             mọi người đánh giá sự sạch 
sẽ của một cơ sở kinh doanh dựa 
trên vệ sinh của sàn nhà

42% 

             mọi thương tật nơi làm việc 
là do các sự cố trượt, vấp và ngã

             sự cố trượt và vấp xảy ra 
trên các bề mặt sàn ướt

12 lần

             ngân sách bảo dưỡng và lau 
chùi trong hầu hết các công ty là 
dùng để bảo trì sàn

Một vị khách ở tại khách sạn đã được bồi 
thường 207.000AUD (3.2 tỷ VNĐ) sau khi 
bị trượt trên sàn ướt và bị ngã tại khách 
sạn Bondi Hotel, Australia

1 triệu US$ (23 tỷ VNĐ) đã được trao 
cho một người mua hàng tại Wal-Mart 
do thương tật khi bị trượt và ngã

Thảm trải sàn có
lớp lót cao su bền

tạo độ bám chắc để
giảm thiểu tai nạn

Bố trí thảm trải sàn có
chiến lược có thể giữ mảnh 

vụn và nước, từ đó giảm
chi phí và thời gian lau chùi

Thảm trải sàn có thể
giúp giữ sàn sạch và
tạo ấn ượng tích cực

cho khách

Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp chăm sóc sàn toàn diện cho doanh nghiệp của bạn. Sau 
đây là những lợi ích từ dịch vụ của chúng tôi:

Thảm kiểm soát bụi Initial thiết kế phù hợp với nhu cầu, để hút 
độ ẩm và giữ lại nhiều mảnh vụn hơn so với thảm thường.

Các chuyên gia vệ sinh với kiến thức chuyên sâu sẽ đưa ra 
những lời khuyên và khuyến nghị chuyên nghiệp.

Thảm trải sàn được giặt là chuyên nghiệp và kiểm soát chất 
lượng kỹ càng trước khi giao đến cơ sở của bạn, tiết kiệm chi 
phí và giảm việc lau chùi.

Dịch vụ được xếp lịch thuận tiện, đảm bảo thảm của bạn được 
đổi thường xuyên bằng thảm đã giặt sạch.

Đối tác cung cấp giải pháp 
vệ sinh chuyên nghiệp

Nguồn:
(1)Viện giặt là công nghiệp - http://www.trsa.org/ 
(2)Phòng thí nghiệp BST - http://www.bst-test.com/ 
(3)Trung tâm thử nghiệm tiểu bang Georgia - http://counseling-
center.gsu.edu/testing/ 
(4)http://www.duratex.co.uk/blog/2-dirty-statistics-an-analy-
sis-of-the-dirt-found-in-buildings 
(5)http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-07232012-152526/unrestric 
ted/Yoo_SA_T_2012.pdf 
(6)www.hse.gov.uk/statistics/causinj/kinds-of-accident.pdf 
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