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ReinhardOil.dk har varen . Vi har været her i mange år og rummer en verden af viden.
Med stor teknisk viden og et meget bredt og dybt sortiment indenfor opdaterede
standard Industri- og auto smøremidler såvel som FoodGrade, syntetiske & specialsmøremidler og et bredt sortiment inden for Silicone-fluids og -sealants (RTV) har
vi et landsomfattende og rigt kundepotentiale.
Vi kan levere varen hurtigt, bl.a. fordi mange varer er lagervare i Danmark.
Dette til rimelige priser og konkurrencedygtigt, så kunderne er godt hjulpet og kan bruge
ReinhardOil.dk som en one-stop leverandør i disse varegrupper Olie Fedt og Silikone.
Når kunder har vanskeligheder med produkter fra en almindelig leverandør ringer de ofte
til ReinhardOil.dk der har fleksible arbejdsgange, kan tappe specialvare helt ned fra min
200 liter eller andre dunke, og kan tilbyde levering af større mængder i Private label.
ReinhardOil.dk viser Miljøansvar – er Medlem af Indsamlings ordningen for Spildolie ( tidl.
MB s ”Miljøpuljen” for spildolie) så vi er medvirkende til at spildolien indsamles og
genanvendes forsvarligt. ReinhardOil.dk er dansk ejet - betaler selskabsskat,
smøreolieafgift og spildoliegebyr i Danmark.
Målet
Målet for ReinhardOil.dk er gennem vort salg af interessante kvalitets produkter, der
opfylder kundernes behov og hjælper med at nedsætte driftsomkostningerne og kunde
service, at tjene penge til også at være her i morgen.
Dette gennem salg af kvalitetsprodukter til stabile og tilfredse kunder der påskønner
kvaliteten og vor service.
Vi skal derfor også være en god stabil kunde hos vore leverandører, som hjælper os til at
yde god kundeservice. Ideelt vil vi gerne være uundværlige for vore kunder
Medlemskab af Oliebranchens Indsamlingsordning er naturligvis en vigtig del af vort
samfundsansvar overfor miljøet og vi forstår slet ikke, at de virksomheder ,der” praler” med
miljøhensyn, handler med smøremiddel firmaer ( ”gratisterne”) der IKKE er medlem af
spildolie ordningen.
Tjek selv her om din leverandør er medlem.

