
Tingstad Service

DISKSERVICE  

SMARTMATE BY TINGSTAD®

MATSÄKERHET OCH PROVTAGNING

BRANDSÄKERHETSPROGRAM

SKADEDJURSHANTERING 



RESTAURANG PARISIENNERESTAURANG PARISIENNE

Servicetjänster 
för företag

SKADEDJURS-
SERVICE

MATSÄKERHETDISKSERVICE EGENKONTROLL
TEMPERATUR-

KONTROLL
PROVTAGNING BRAND

TJÄNSTER SOM TRYGGAR DIN VERKSAMHET
I denna broschyr får du en inblick i de tjänster som vi på Tingstad kan erbjuda dig.  
Alla är framtagna med ett och samma syfte - att skapa en smidigare arbetsdag 
för dig och din verksamhet. Så att du kan fokusera på det som är viktigt och läm-
na resten åt oss. Alla de tjänster vi erbjuder är prismässigt konkurrenskraftiga och 
framtagna utan att tumma på kvalitet och säkerhet. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

AXPLOCK AV KUNDER SOM IDAG ANVÄNDER TINGSTADS TJÄNSTER

HeatPrime Burger

First Hotel

Brödernas

Dubbel Dubbel

Tavolo

Fiskekrogen

Gastronomi & HarmoniMidan

Sofina

Kooperativet Pagoden

Kleins KitchenICA Maxi BrommaPinchos

Sushi Yama

Ponggruppen



Diskservice
Tingstad tar hand om din diskmaskin och garanterar ren disk till ett läg-
re pris. Med mer än 10 års erfarenhet och 25 kunniga disktekniker kan 
vi leverera en modern diskservice som ger dig ett perfekt diskresultat 
varje gång. 

MED VÅR TJÄNST TINGSTAD  
DISKSERVICE GARANTERAR VI DIG:

 ɳ Ren disk till rätt pris

 ɳ Rätt produkter till rätt pris

 ɳ Rikstäckande service och fuktionskontroll

 ɳ Miljömärkta alternativ

 ɳ Support och service när du behöver, där du behöver

Oavsett om du är på väg att starta en helt ny verksamhet, har utrust-
ning som behöver moderniseras eller bara vill se vilka alternativ som 
finns på marknaden är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi finns här!
Ring, mejla eller chatta med oss. Med våra egna disktekniker och servi-
cebilar finns hjälpen alltid nära till hands.

Personlig disktekniker
Vi kopplar ihop dig med någon av våra erfarna och duktiga disktekniker 
utifrån var i Sverige din verksamhet finns.

Vi kommer till dig
Vi kommer ut till dig för att tillsammans bestämma vilken utrustning 
och produkter som passar din verksamhet bäst.

Vi levererar och monterar
Vi monterar utrustningen och levererar produkterna. Snabba leveranser 
är A och O då vi vet att verksamheten avstannar om inte disken blir ren.

INTRESSERAD?
Kontakta oss för att prata diskservice 
och få en kostnadsbesparande offert

031-3815340

 
Läs mer på vår hemsida 
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https://www.tingstad.com/se-sv/diskservice


TILLGÅNG TILL 
DATA OCH INSIKTER

EGENKONTROLL
TEMPERATURERNA FÖRS AUTOMATISKT IN 

I DITT EGENKONTROLLPROGRAM

LARM I APPEN  
TEMPERATURER I REALTID

LARM NÄR TEMPERATUREN AVVIKER

OBEGRÄNSAT MED ANVÄNDARE
LÄGG SJÄLV TILL KOLLEGOR. 

FRITT ANTAL ANVÄNDARE!

RAPPORTER

MODEM

TEMPERATURSENSORER

MOLNTJÄNST

ANVÄNDARVÄNLIGT & MOBILT
Med vår app och molnbaserade tjänst får du koll på din verksamhet 
genom digital Temperaturtjänst och/eller Egenkontroll

TEMPERATURKONTROLL
Med vår smidiga Plug & Play lösning är allt förinstallerat och klart.
Det enda du behöver göra är att ansluta modemet till ett vägguttag, 
placera ut temperatursensorer och logga in i appen.

 ɳ Temperaturer i realtid i appen

 ɳ Larm i appen när temperaturen avviker

 ɳ Minska risken för varuförluster

 ɳ 2 års arkiv i SmartMate-molnet

 ɳ Ingen bindningstid
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SmartMate  
by Tingstad®

Pris SmartMate Temperaturkontroll: Från 199kr/mån*

*Månadskostnad för sensorer tillkommer



TILLGÅNG TILL 
DATA OCH INSIKTER

EGENKONTROLL
TEMPERATURERNA FÖRS AUTOMATISKT IN 

I DITT EGENKONTROLLPROGRAM

LARM I APPEN  
TEMPERATURER I REALTID

LARM NÄR TEMPERATUREN AVVIKER

OBEGRÄNSAT MED ANVÄNDARE
LÄGG SJÄLV TILL KOLLEGOR. 

FRITT ANTAL ANVÄNDARE!

RAPPORTER

MODEM

TEMPERATURSENSORER

MOLNTJÄNST

EGENKONTROLL
Med SmartMates egenkontrollprogram får du ett skräddarsytt pro-
gram där du snabbt får en överblick över de kontrollpunkter du behöver 
genomföra. 

 ɳ Översikt över veckans att-göra-lista

 ɳ Registrera och logga avvikelser

 ɳ Skapa enkelt egna uppgifter

 ɳ 2 års arkiv i SmartMate-molnet

 ɳ Ingen bindningstid
 

INTRESSERAD?
Maila smartmate@tingstad.se eller 
ring 031 7072000

 
Läs mer på vår hemsida 
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Pris SmartMate Egenkontroll: 199kr/mån

PERSONALLIGGARE 

Kostnadsfri funktion i appen redo att användas. 
En personalliggare måste enligt lag finnas till 
hands på plats i en restaurangverksamhet och  
kunna uppvisas om Skatteverket gör ett kontrollbesök.  

 ɳ Skapa användare snabbt och enkelt.

 ɳ In- och utcheckningar sker direkt i appen.

 ɳ Informationen sparas i 2 år  
i SmartMate-molnet. 

 ɳ Begär ut en rapport**







*Kräver att du är registrerad SmartMate-kund
**Tilläggstjänst som kan köpas till för 49kr/mån

Kostnadsfri  
funktion*

https://www.tingstad.com/se-sv/smartmate


Matsäkerhet  
och provtagning.
När du anlitar Tingstad kan vi garantera dig en kostnadsbesparing med 
vår matsäkerhet- och provtagningstjänst. Tjänsten anpassas utifrån din 
verksamhet och baseras helt på era specifika behov när det kommer till 
matsäkerhet och provtagning. Det gör tjänsten både kostnadseffektiv 
och trygg för dig.

 ɳ Kostnadsförslag baserat på dina behov

 ɳ Inga dolda kostnader eller långa bindningstider

 ɳ En trygghet för din verksamhet

 ɳ Support och service när du behöver

PROVTAGNING
Med vår provtagningstjänst får du snabb tillgång till branschens alla olika 
provtagningsmetoder. Självklart till förmånliga priser när behovet finns. 

VI ERBJUDER
 ɳ Livsmedelsprovtagning

 ɳ Hållbarhetsprovtagning

 ɳ Provtagning för misstänkt 
matförgiftning

 ɳ Poolprovtagning

 ɳ Rengöringsprovtagning  
ATP-mätare etc

 ɳ Is/vattenprovtagning

 ɳ Omgivningsprovtagning

INTRESSERAD?
Kontakta oss på telefon 
031-7072000

 
Är du redan i avtal kan vi bistå hjälp 
med att hantera din tidigare leverantör.

Läs mer på vår hemsida 
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https://www.tingstad.com/se-sv/alla-kategorier/mats%C3%A4kerhet-och-provtagning


Skadedjurshantering 

Det kan vara svårt att själv upptäcka brister i verksamheten för att hålla 
skadedjur borta. Med vår skadedjurstjänst får du ett långsiktigt och 
bekymmersfritt resultat samtidigt som du gör en garanterad kostnads-
besparing. 

DETTA INGÅR I TJÄNSTEN:
 ɳ Inspektionsrond

 ɳ Riskbedömning med  
förebyggande  
åtgärdsförslag

 ɳ Kartläggning av  
skadedjursaktivitet

 ɳ Miljövänlig  
bekämpning

 ɳ Sanering

 ɳ Akut service

 ɳ Support 

INTRESSERAD?
Kontakta oss på telefon 
031-7072000

 
Är du redan i avtal kan vi bistå hjälp 
med att hantera din tidigare leverantör.

Läs mer på vår hemsida 

Brandsäkerhetsprogram 
Känn dig trygg i att din verksamhet har brandsäkerheten under kontroll 
med vår Brandsäkerhetstjänst. Med vårt brandsäkerhetsprogram får du 
en tjänst som är prisvärd, praktisk och trygg och dessutom utan bin-
dande abonnemangskostnader på brandsläckare.

DETTA INGÅR I TJÄNSTEN:
 ɳ Brandsäkerhetsinspektion med servicerapport

 ɳ Service av brandsläckare

 ɳ Behovsanalys

 ɳ Funktionskontroller

 VI ERBJUDER OCKSÅ:
 ɳ Installation av ansulexsystem

 ɳ Service av ansulexsystem

 ɳ Utbildningar

 ɳ Hjärtstartare

 ɳ Brandskyddsplan Upprättande av SBA  
(systematiskt brandskyddsarbete)

INTRESSERAD?
Kontakta oss på telefon 
031-7072000

 
Är du redan i avtal kan vi bistå hjälp 
med att hantera din tidigare leverantör.

Läs mer på vår hemsida 

SKADEDJURSSHOPPEN 

När du får objudna 
och oönskade gäster.

På vår hemsida har vi tagit 
fram ett sortiment dit du kan vända 
dig om du fått problem med någon 
form av skadedjur. 

I skadedjursshoppen  
hittar du bland annat.

• Produkter kopplade  
till olika skadedjur

• Guider om hur du undviker de 
vanligaste skadedjuren Till skadedjurs- 

bekämpning
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https://www.tingstad.com/se-sv/skadedjursbekampning
https://www.tingstad.com/se-sv/alla-kategorier/skadedjurskontroll
https://www.tingstad.com/se-sv/alla-kategorier/brandsakerhetsprogram
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www.tingstad.com

Vi har det.
Sedan 1959 har vi haft nöjet att lära 
känna små och stora verksamheter i 
Skandinavien.

Våra kunder har visat oss att allt är 
möjligt. Vi har sporrats, skolats och 
inspirerats.

Gjort om, gjort rätt, men framförallt 
vågat.

Därför är vi där vi är idag. Vi har det.

Missa inte vår film! 
Scanna QR-koden här intill

https://youtu.be/gxV4nSB9Eqw

