
• Vaskeri for institusjoner, bedrifter og private 
• Utleie av sengetøy, duker, servietter og matter

VASKERI
FOR BEDRIFTER OG PRIVATE



Vi tar på oss oppdrag som vask og rulling av duker, gardiner, 
arbeidstøy og uniformer, dyner og soveposer, samt vask av 
matter.

Vårt vaskeri samarbeider med Norske Vaskeriers 
Kvalitetstilsyn, som er en garanti for at tøyet blir levert 
tilbake korrekt behandlet, hygienisk rent og i god stand. 

UTLEIE AV DUKER, SERVIETTER, SENGETØY, HÅNDKLÆR, OG MATTER  

Sølve AS er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og ISO-sertifisert (ISO9001)

VASKERITJENESTER

Vi tilbyr:

• Vask og rulling av duker og gardiner

• Vask av håndklær 

• Vask av sengetøy

• Vask av arbeidstøy og uniformer

• Vask av dyner og soveposer

• Vask av matter og tepper

Vi tilbyr vaskeritjenester av høy kvalitet for  
institusjoner, bedrifter og private

Sengetøy
Vi tilbyr utleie av 
sengetøy og håndkler  
til bedrifter,  
institusjoner og  
private. 

Matter
Utleie av kvalitetsmat-
ter. Vi henter og leverer 
mattene. 
Det sparer din bedrift 
mye tid og heft.

Duker og servietter
Duker, serveitter samt 
komplett servise kan 
leies av bedrifter og 
private. Perfekt for deg 
som skal ha selskap.

Uniformer
Vi leier ut komplette 
kokke-uniformer! 
Perfekt for deg som skal 
ha større selskap.



Sølve AS
Industrivegen 1B, 2860 Hov
61 12 39 10  |  post@solve.as
www.solve.as

30 ÅR SOM KOMPETANSESENTER 
Sølve er Søndre Land Kommunes Kompetansesenter 
for voksne. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til 
livsmestring og kompetanseheving. Resultater 
ser vi i form av arbeidsdeltakelse, utdanningsløp 
og kvalifisering. Livsmestring gjennom hele livet 
er avgjørende for at mennesker føler seg trygge, 
inkluderte og verdsatte.

KAKER
FOR ALLE ANLEDNINGER

Hos oss kan du bestille de lekreste, ”hjemmebakte” 
kaker fra vår konditor. Vi leverer kaker for alle 
anledninger til gode priser. 

Se utvalget på: www.solve.as/konditorvarer
Eller ta kontakt med oss på telefon 61 12 39 10



VEDSALG

Vi leverer kvalitetsved til gode priser til kunder  
i Søndre Land og omegn. Vi leverer både i sekk, på 
pall og løst. Vi kjører ut etter avtale.

Sølve leverer  
også servicetjenester som:

• Plenklipping
• Hagerydding/bortkjøring
• Flytteoppdrag
• Hytteservice

OG ANDRE SERVICETJENESTER


