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ET RENT DANSK FIRMA
Randers Kemiske Industri A/S blev grundlagt i 1976 af Jørgen Christensen, der hurtigt så en fordel i
at supplere salg af rengøringsmidler med fremstilling af egne kvalitetsprodukter.
I 1996 overtog sønnen Ole Wernst Christensen firmaet, og under hans ledelse er firmaet vokset roligt
og stabilt med en sund økonomi.
I 2012 styrkede firmaet ledelsen. Salgsdirektør Michael Christensen indtrådte i ejerkredsen i
forbindelse med et påbegyndt glidende generationsskifte. Firmaet blev herefter tegnet af Ole Wernst
og Michael Christensen.
I 2014 blev ledelsen yderligere styrket, da Heidi Christensen, som er gift med Michael, startede i
Randers Kemiske Industri A/S i forbindelse med gennemførelsen af generationsskiftet.
Ved årsskiftet 2015/2016 blev generationsskiftet gennemført, Ole Wernst stoppede i Randers
Kemiske Industri A/S, og firmaet tegnes alene af Heidi og Michael Christensen.
I 2016 fejrede vi virksomhedens 40 års jubilæum.
Randers Kemiske Industri A/S beskæftiger omkring 10 medarbejdere, og firmaet lægger stor vægt
på, at egne produkter er hudvenlige og opfylder alle miljøkrav.

EGEN PRODUKTION
Vi er en af de få danske virksomheder inden for branchen, der har egen produktion af skånsomme,
hygiejniske og miljøvenlige produkter.
Godkendte og gennemprøvede ingredienser sammensættes til unikke produkter, som løbende
udvikles.
Vi kan også tilbyde produktion af kundetilpassede produkter med private labels.
Vore produkter gør ikke kun rent, - de reducerer forbruget og forbedrer økonomien.

BRED VIFTE AF PRODUKTER
Foruden vore flydende rengøringsmidler, forhandler vi en særdeles bred vifte af
rengøringsrekvisitter til den professionelle bruger, f.eks. klude, svampe, børster, mopper, poser,
rengøringsvogne, støvsugere etc.
Vi arbejder sammen med førende producenter/forhandlere, som f.eks. Deb håndrens, Vikan børster,
Vileda klude og mopper, V.Brøndum støv-/vandsugere, og gulvvaskmaskiner, Tina rengøringsvogne,
Katrin og Tork papirprodukter.
Vi tilbyder også produkter til udendørs rengøring af fliser og træværk, - affedtningsmidler til industri
og værksteder, - saltsyre, murersyre og mørtelsprit til bygningsindustrien, - klor, syre og salt til
vandbehandling i svømmebade, - jordvarmesprit og jord-/solvarmevæske til energisektoren med flere.

VORES VISION
Randers Kemiske Industri A/S skal producere og sælge skånsomme rengørings- og
industriprodukter, samt rengøringsrekvisitter, som kan bidrage til en bedre totaløkonomi for vore
samarbejdspartnere og os selv. Vi skal vækste både på omsætning og indtjening, på et sundt og
bæredygtigt grundlag.

VORES MISSION
Randers Kemiske Industri A/S skal være en seriøs leverandør, som baserer sin fremtid på langvarige
partnerskaber med det mål, at være totalleverandør for vore samarbejdspartnere.

PAPIR PÅ KVALITETEN
Hos Randers Kemiske Industri A/S har vi papir på kvaliteten. Som nogle af de første i branchen
blev vi helt tilbage i 1994 kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001, og i 2001 blev vi ISO14001
miljøcertificeret.

UDSTRAKT SERVICE
Service er et begreb, vi aldrig går på kompromis med. I kraft af vores størrelse er vi meget fleksible
og vil hurtigt kunne effektuere hasteordrer.
Vi har ofte et personligt, relationsskabende og tæt forhold til vores kunder, som vi besøger efter
kundens behov.
Vores konsulenter og øvrige medarbejdere i salgsorganisationen står altid til rådighed med
løsninger og vejledning.
Randers Kemiske Industri A/S er aldrig længere væk end telefonen, og vi leverer fragtfrit indenfor
kørselsområdet.

KUNDER I HELE LANDET
Randers Kemiske Industri A/S arbejder sammen med offentlige institutioner, skoler, små og
mellemstore industrivirksomheder, værksteder, vognmænd, tømmerhandlere, campingpladser,
svømmehaller/-bade, idrætshaller med flere.
Region Midtjylland er vort geografiske nærområde, men vi arbejder gerne sammen med kunder i
hele landet.

LEVERING
Vi har som udgangspunkt levering fra dag til dag.
Vi har vores egne biler og chauffører der distribuerer i et større geografisk område på fast ugetur,
hvor vi leverer fragtfrit.
Vores chauffører kender kunderne og leveringsstederne.

LOTTE OPVASK
Flydende håndopvask der effektivt fjerner fedt og madrester
samt giver en blank opvask.
Kan anvendes til lettere rengøring.

KVIK-RENS
Flydende, svagt basisk rengøringsmiddel med let duft.
Kan anvendes til alle vaskbare flader, der tåler vand,
såsom dørkarme, vægge, borde, fliser, klinker, malede
overflader m.v. Velegnet til vekselvask på gulve, hvor
der er opbygget for stor sæbelim.

ROSA CREMESÆBE
Flydende cremesæbe med perlemorsglans og blomsterduft.
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GLAS-RENS
Glas-rens renser selv de mest fedtede vinduer, spejle, fliser,
TV-skærme m.v. uden at efterlade striber og røgslør. Fjerner
effektivt trafikfilm fra bilruder.

OKKER KALKFJERNER
Et kraftigt rengøringsmiddel, der anvendes til fjernelse af
kalk, rust og andre mineralaflejringer samt fedt på udstyr,
fliser og gulve m.v. Må IKKE anvendes på syrefølsomme
overflader som f.eks. marmor, granit, natursten og terrazzo.

INDUSTRI-RENS 88
Er velegnet til affedtning af metal- og maskindele. Fjerner
effektivt olie, salt, ler, sod m.m. på hårde overflader, der tåler
basisk rengøring, såsom fliser, klinker, beton, glasfiber m.v.

BLINCO AUTOSHAMPOO
Til manuel vask af person-, vare- og lastbiler. Fjerner
effektivt flue- og vejsnavs og giver bilen en strålende glans.

FLYDENDE WC-RENS
En sur væske med eukalyptus duft. Anvendes til daglig
rengøring af toiletkummer, urinaler, bækkener m.v. Kan også
anvendes til toiletter, der er forbundet med septiktank.

UDE-RENS
Effektiv rengøringsmiddel mod skidt og snavs på plankeværk,
tage, murværk, belægningssten o. lign.
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