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ÅRETS HÖSTMÖTE SLÅR TILL MED NYTT
DELTAGARREKORD
Nya och gamla utställare intar Falkenberg
TEMA

HÅLLBARHET & SAMHÄLLSANSVAR

UTSTÄLLARLISTA ● PROGRAM ● NYHETER FRÅN UTSTÄLLARE ● GUIDE TILL SPA

Tidsprogram
09.00 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 13.50
13.50 - 14.30
14.30
18.00
19.15
19.30

Incheckning
Välkommen
Extra årsmöte
Jonas Larsson, forskare Textilhögskolan
Mona Mårtensson och Susanne Borgelius,
Arbetsförmedlingen, Skåne Väst
Gustav Johansson, ÅF
Lunch
Anna Christiansson och Elisabeth Åberg, Upphand
lingsmyndigheten
Rasmus Ling, Skattepolitisk talesperson (MP)
Fika samt branschmässan börjar
Slut
Samling innan middag
Middag

V

älkommen till en av de
största, måhända den
största av branschföreningsmässor inom tvätt- och textilservice i Europa. Platsen är en
av västkustens mest uppskattade konferensanläggningar –
Falkenberg Strandbad, ett hotell med gamla anor och traditioner.
Nu är vi här - höstmöte och
branschmässa 2017
Välkomna önskar
Jan och Daniel

Mässkarta och lista över utställare
Leverantör
ACG Pulse AB
Almedahls Alingsås AB
Arbetsförmedlingen
Beirholms Væverier A/S
Botved Systems A/S
Bädd & Bad AB
Caap Textil AB
Christeyns AB
Cowin Svenska AB
Creazioni Futura S.r.l.
E.ON Gas AB

Bord
3
18
20
31
12
25
2
32
35
33
6

Leverantör
Ecolab
Electrolux
Floringo GmbH
Fristads AB / Martinson
Fritz Magnus Trading AB
AMOTTO GASTALDI
Heinex.AB
Inwatec
KENTAUR A/S
Kosan Gas Sverige AB
Kreussler GmbH

Bord
17
22
29
4
7
9
27
10
1
30
14

Leverantör
Milliken
Nybo WorkWear A/S
Repella
SoCom Scandinavia AB
VarUnik
Zip Clip Solutions AB

Bord
16
5
11
24
34
28

The Retreat Club
– ett spa utöver det vanliga
The Retreat Club för
hotellgäster, öppettider:
"25 grader i luften och 33 grader i vattnet.
Varje dag. 365
dagar om året"

Passa på att besöka The Retreat Club
The Retreat Club, är strandbadens stora, inglasade, lummiga spa. Här kan du
koppla ner och koppla av. Drapera dig på en av de mjuka relaxbäddarna, ta ett
glas bubbel och bara vara. Eller sjunk ner i en av sofforna med en vän och känn
att ni kan samtala till punkt. Plus hela, långa, vackra Skrea strand precis utanför
dörren. Det är Strandbadens Retreat Club Spa.

• 09-23 varje dag.
Utepooler öppna
9-21
• Tillgång 15-23 ankomstdagen och 9-14
avresedagen
• För bokning av spapaket eller frågor
gällande The Retreat
Club vänligen kontakta oss på telefon
0346-71 49 00 eller
via epost
info@strandbaden.se

Som hotellgäst på Strandbaden har du alltid tillgång till
The Retreat Club.

FAMILLE
I vår restaurang Famille serverar
vi spännande menyer för alla tillfällen. Famille är ett modernt kök
i tiden, inspirerade av det nordiska köket med franska influenser.
Vi serverar spännande menyer med naturliga råvaror och en naturlig smak. Ett
besök hos oss ska vara en gastronomisk upplevelse för dig som är intresserad av
en personlig miljö och vänlig atmosfär. Med en utgångspunkt i säsongens bästa
råvaror, arbetar vi både med lokala och globala ingredienser.

Vi ser fram emot att välkomna dig och dina vänner till oss i
Restaurang Famille.

Frukost serveras:
Måndag - fredag
07:00 – 09:30

"2016 års möte
blev succé. 2017
satsar vi på nytt
och har återigen
deltagarrekord."

2016 års Höstmöte och branschmässa
hölls i Malmö

Stort intresse för årets Höstmöte och
branschmässa.
Torsdagen den 16 november
är det återigen tid för Höstmöte med branschmässa.
På årets Höstmöte bjuds du under
förmiddagen på sju olika talare som
informerar om bl.a. kriterier vid
upphandling, miljö och hållbarhet
med fokus på affärsnytta,
Retextile, ett spännande projekt för
återanvändning av kläder och textilier samt skattereform för 20-talets
utmaningar. Efter konferensen startar branschmässan där utställare
såväl som besökare kan träffa stora

delar av Sveriges tvätteribransch
och även delar av den internationella branschen. Branschmässan har i
år lockat ett 30 tal utställare och vi
är stolta över att ha dessa aktörer på
plats. Stort antal av utställarna är
återkommande men mässan har
blivit en etablerad mötesplats och
vi har också ett antal nya utställare.
Oavsett vilken del av branschen du
representerar så kan vi lova att ni
kommer hitta flertalet spännande
nyheter och smarta tjänster.

Höstmöte och branschmässa 2017 presenteras av
ga för oss. Därför känns detta som ett avstamp för
framtiden och de utmaningar vi står inför. Det är viktigt att vi har en gemensam syn på det som krävs för att
Almedahls Alingsås AB levererar kvalitativa
nå dit.”
textilier och riktar sig till kommuner, tvätterier, De medvetna valen inom hållbarhet är viktiga för Alhotell och landsting. De sätter fokus på funktion medahls och ett ständigt pågående arbete, inte minst i
utvecklingen av nya artiklar. Ett nytt år stundar och för
och design och tack vare ett nära samarbete
Alingsåsföretaget innebär detta lanseringar av ett flertal
med tvätteribranschen, vet de vad kunderna
nyheter.
kräver. För Almedahls är mässan en av årets
höjdpunkter, ett lättsamt forum där de får möj- ”Vi har massa roligt på gång just nu. Dels har vi ett antal nyheter för sjukvårdens patienter, som kommer att
lighet att träffa kunderna för såväl personliga
lanseras under början av 2018. Vi är också oerhört stolsom affärsrelaterade samtal. Stolta över att
vara huvudsponsorer har de höga förväntning- ta över att vår Clean air suit är den första att visa bättre
resultat än engångstextilier inom OP.”

ar på årets talare.

Almedahls Alingsås AB levererar kvalitativa textilier
och riktar sig till kommuner, tvätterier, hotell och
landsting. De sätter fokus på funktion och design och
tack vare ett nära samarbete med tvätteribranschen, vet
de vad kunderna kräver. För Almedahls är mässan en
av årets höjdpunkter, ett lättsamt forum där de får möjlighet att träffa kunderna för såväl personliga som affärsrelaterade samtal. Stolta över att vara huvudsponsorer har de höga förväntningar på årets talare.
”Temat är hållbarhet, ett aktuellt ämne och en hjärtefrå-

Som huvudsponsor tycker Almedahls att det har varit
spännande att förbereda och planera årets höstmöte.
Det känns viktigt att göra dagen minnesvärd för årets
deltagare.
”I år har vi lagt in en högre växel och det kommer bli
riktigt kul. Vi tar med er bakom kulisserna på Almedahls labb och självklart har vi även en fartfylld utmaning till besökarna, där de får chansen att utmana varandra. NU KÖR VI!”
- Christian, Ellenor, Carina, Inger & Ida

ACG-Pulse Ett helhetskoncept med säte i
Borås som är redo för kunderna 24/7
processens olika delar. ACG
Pulse erbjuder kundanpassade
helhetslösningar av automatiserade hanteringssystem, med eller utan RFID teknik, till tvätterier och övriga kunder som vill
ha ett snabbare och säkrare produktionsflöde. På årets branschmässa visar de sitt senaste system Q-Web. Q-Web ger med
hjälp av RFID-märkta artiklar
”Branschmässan är ett perfekt en ständig status på de olika
forum i lagom storlek för att
artiklarna, var de befinner sig
träffa både medlemmar och öv- och vad som levereras in och ut
riga leverantörsmedlemar. Det från de olika siterna.
är effektivt och framförallt välBranschmässan utgör en bra
digt trevligt menar” Marlene
mötesplats och de som besöker
Claesson, marknadsansvarig på
ACG Pulses monter får med sig
ACG Pulse.
nya möjligheter och idéer för att
Tvätteribranschen såväl stora
utveckla och effektivisera flödet
som mindre tvätterier jobbar på av sina artiklar i sina lokaler.
många sätt med att ständigt effektivisera och övervaka tvätt-

ACG Pulse AB har sedan
2014 varit medlemmar i
Sveriges Tvätteriförbund.
Det är tredje gången de
medverkar på branschmässan och kommer detta året
presentera Q-Web, en ny
smidig webbaserad lösning
för både mindre och större
tvätterier.

"Det är effektivt
och framförallt väldigt trevligt."

Marlene Claesson, marknadsansvarig på
ACG Pulse, på väg ut från Q-Gate
efter att ha plockat ut ett RFID-märkt plagg
ur systemet.

Med excellent service och innovationer låter Ecolab sina produkter tala för sig själva.
Med stor erfarenhet och innovativa lösningar har Ecolab under många år hjälpt kunder att tjäna pengar. Samtidigt ser
produkterna till en hållbar utveckling och återvinner bland
annat både vatten och energi.
I över 55 år har Ecolab med innovativa lösningar och
tjänster varit en pålitlig partner inom hygien och rengöring .Ecolab är även en erfaren besökare på Tvätteriförbundets Höstmöte och branschmässa. Deltagandet är en
naturlig punkt i kalendern . ”På branschmässan träffas
hela tvätterisverige på en och samma plats, här träffar
vi både kunder och branschen” säger Magnus Söderberg, Ecolab.
Ecolab arbetar mycket med vatten och energiåtervinning och det är en del av hur de hjälper kunder att tjäna
pengar och slippa byta ut sina textilier. På årets mässa
lägger de fokus på att presentera deras Performance ™
Industrial Program-system. Systemet är utformat efter
de ständigt föränderliga områdena som industriella

tvätterier utgör.
Det möjliggör
högpresterande
anpassade
formler, vilket Magnus Söderberg, Ecolab
ger mångsidigheten att hantera varje applikation och ge
resultat för kunderna. De nya systemet är anpassat för
alla typer av arbetskläder, alla plagg både vita och färgade och det fungerar extra bra för varsel och reflexer
som annars kan vara känsliga för tvätt. Ecolab arbetar
inte bara med kemikalier och dosering utan även med
vatten och energi. De ser sig inte bara som en leverantör utan jobbar tillsammans med sina kunder för att
bästa resultat.

Hållbar, spårbar & rättvis, KENTAUR satsar
för framtidens bransch.
KENTAUR visar kunderna vad marknaden vill ha idag,
imorgon och i framtiden. De satsar även på framtiden i
sin nya kollektion av Fairtrade®-certifierade kökskläder.
KENTAUR är ett danskt företag
som designar, tillverkar och
marknadsför lätta yrkeskläder
som är optimerade för industriell
tvätt. Kunderna är industritvätterier i hela Europa. De har ett internationellt baserat koncept som
levererar hela lösningar. ”Som
medlem i Sveriges Tvätteriförbund skapas många fördelar och
tillfällen att möta den svenska
marknaden “ menar Martin
Kjær, Market Director, på KENTAUR. KENTAUR är en återkommande utställare på branschmässan och i år kommer de med
nyheter och de senaste av deras

produktutveckling. De kommer
de bl.a. att presentera en ny kollektion kökskläder. Kollektionen
är Fairtrade®-certifierad, dvs.
det erbjuder spårbarhet för den
rättvisa handeln i hela försörjningskedjan, från den enskilda
bomullsodlingen till färdigt
plagg. På så vis säkerställer de
att produkterna uppfyller kraven
gällande mänskliga rättigheter,
miljö, anställningsförhållanden
och antikorruption. En viktig
aspekt för KENTAUR som även
många av deras kunder lägger
stor vikt vid.

Martin Kjær och Charlotte Sommer
KENTAUR
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En av västkustens mest uppskattade konferensanläggningar,
Falkenberg Strandbad.

”Vi hoppas träffa flera av våra
befintliga kunder och potentiella kunder, men även utbyta
erfarenheter med våra kolleger i branschen”

Cowin - en global koncern med lokal närvaro

Service på väg med en av
Cowins servicebilar som utför
arbetet där kunden är.

Cowin är en global koncern med en lokal närvaro på flertalet
marknader. Med stävan efter att finnas där kunderna finns och
finnas tillgängliga när det behövs är Cowin ett företag som skapar värde för sina kunder redan från första dag.
Företaget har en lång tradition av
tillverkning av rullburar och lastbärare. I Västerås finner vi Cowins serviceverksamhet. Här repareras rullvagnar åt framförallt dagligvaruhandeln men hit välkomnas även kunder
från alla branscher som har ett behov
av reparationer och reservdelar till
rullvagnar. Det finns även en ambulerande verksamhet med servicebil
och som utför service hos kund vid
behov Det kan röra sig om reparationer men även montering och märkning av nya rullvagnar.
Att Cowin är medlemmar i Sveriges
Tvätteriförbund är ingen slump.

”Vi vill finnas där våra kunder finns
och då flera av dem är medlemmar i
Sveriges Tvätteriförbund kändes det
naturligt att bli medlemmar” säger
Jesper Seander, Cowin. Jespers förväntningar på branschmässan omfattar att träffa flera av befintliga och
potentiella kunder men även utbyta
erfarenheter med kollegor i branschen. Cowin har alltid något på
gång och om kunderna önskar något
som inte finns i produktsortiment
kan detta tas fram det med hjälp av
den egna design- och utvecklingsavdelningen.

Jesper Seander
Cowin Svenska AB
+46 (0) 70 247 86 89
jesper.seander@cowinglobal.se

Förnybara nyheter och lönsamma idéer
Kosan Gas är en av de ledande leverantörerna av gasol i Norden.
Gasol är en säker, flexibel och miljövänligare energikälla som nu
också kan fås förnybar.

Gert Nyrén
Key Account Manager,
Kosan Gas

”I tumlarna i ett tvätteri finns det inte ett
mer effektivt bränsle
än direktverkande
gasol”

Som distributör av gasol är det viktigt för Kosan Gas att träffa dem som
har störst nytta av bränslet. Fortfarande finns det många tvätterier som
använder eldningsolja och det är här
som Kosan Gas vill visa fördelarna
med gasol. ”I tumlarna i ett tvätteri
finns det inte ett mer effektivt bränsle
än direktverkande gasol säger” Kenneth Dahlqvist, Sales & Technical
Lead, Kosan Gas.

produktion. Kosan Biomix är ett effektivt bränsle perfekt lämpat för
tvätterier. Gasolen produceras dessutom av förnybara råvaror och hjälper tvätterierna till en allt mer miljövänlig och hållbar inriktning.

Tvätterier och deras kunder har ett
starkt fokus på miljötänkande och är
ofta i behov av t ex miljöcertifieringar. Kosan Gas jobbar med att möta
kunderna och kommer på branschmässan att presentera en gasol för en
kostnadseffektiv och mer miljövänlig

Kosan Gas har fler nyheter på gång
och arbetar just nu med att utveckla
ett koncept för att kunna installera
gasoltankar och övrig utrustning i
moduler för att göra hanteringen och
användandet mer kostnadseffektivt,
enklare och snabbare.

Med en gedigen erfarenhet levererar Floringo ett
brett sortiment av hållbarhet
Med en erfarenhet på över 25 år är Floringo ledande tillverkare i Tyskland av badtextilier av hög kvalitet och komfort .
Floringo deltog på höstmötet för första
gången förra året. Detta år vill de ge besökarna möjlighet att ta del av den erfarenhet företaget besitter och även dela
med sig av sina produkter. Floringo har
ständigt nya idéer och för närvarande
arbetar de med en ny handduk med delar
av Tencelfiber. Planen är att så småningom också placera denna handduk på den
skandinaviska marknaden. Som medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund öppnas möjligheter att få träffa de skandinaviska kollegerna och att få ta del av den
skandinaviska marknaden.
Floringo satsar på miljö och hållbarhet
och är stolta över sina produkter. ”Vår

bästsäljare-badrock "Twin-Star" kombinerar både lyx och effektivitet. Den är
underbart elegant och minskar torkkostnaden med upp till 50 %” säger Bernhard Egner, Floringo. I deras monter
kommer det presenteras deras ekologiska sortiment (GOTS-certifierad), med
två olika handdukar och en velour badrock. Även nyheter som olika alternativ
av nya tyger och fibrer för badrockar,
handdukar och mattor. Gemensamt för
alla är ekonomiskt effektivitet och
ekologiskt ansvarsfulla faktorer som är
förenade med hög komfort.

Välkomna på årsmöte!
17 maj 2018
Malmö, Hyllie

Sveriges Tvätteriförbund - info@tvatteriforbundet.se - Tel: 040 685 14 00

