
Investerer hvert
700.000 i tøjudlejning
95 pct. af forbrugerne er faste kunder i Rosdahl Kitteludlejning i Horsens

Rosdahl Kitteludlejning
hedder et firma i
vangsgade i Horsens. Ude
fra ser det måske ikke ud
af så meget, men kommer
man først ned i
kælderregionerne, løber man lige
ind i en travl virksomhed,
som har eksisteret siden
1959.

Det er et familieforeta-
gende drevet af Poul Ros-
dahl (51 år), hans kone og
sønnen Carsten.

Arsomsetningen ligger pa
tre mill. kr., men der skal
fortsat investeres i nyt lin-
ned. Hvor stort forbruget af
linnedvarer m.v. er, fremgar
af Rosdahls oplysning om,
at der årligt investeres ca.
700.000 kr. Det skal nemlig
være kvalitet, der sendes ud
til kunderne.

Ganske vist hedder det
kitteludlejning, men i dag er
linned af enhver art pa pro-
grammet.	 •

Vaskes i Kolding
Rosdahl far vasket ude.

Det begyndte med Horsens
ny Dampvaskeri og gik se-
nere over til Vel-Vask.

Pa grund af den stigende
omsætning kunne man her
ikke længere klare det store
forbrug, og derfor benytter
firmaet i dag industrivaske-
riet From i Kolding.

Her leveres det renva-
skede tøj fra dag til dag.
Selvfølgelig er der også kon-
kurrence pa

udlejningsområdet, men Rosdahl vil
ikke konkurrere pa dum-
ping-priser, men pa kvalitet.
Det betaler sig.

Hver kunde sit tøj
Poul Rosdahl siger, at der

foregar en meget omfattende
sortering af tøjet i
Bøgevangsgasde, og man har det
princip: Hver kunde sit tøj.

Der foregår et betydeligt
arbejde med opmærkning og
med sortering efter farver.
Alt er pa lejebasis, og fir-
maet har en lang række so-
lide kunder. Det gælder ikke
mindst indenfor hotel- og re-
staurationsbranchen samt i
institutioner. Med den store
investering er der naturlig-
vis tale om tusindvis af va-
rer.

Firmaet disponerer sale-
des over 32.000 viskestykker
og håndklæder, og der er
mange tusinde stykker sen-
gelinned.

Rosdahl tilføjer, at da
mange jo skal spare i dag,
giver de ikke penge ud til
linned m.v., og det er sa her,
udlejningen kommer ind i
billedet.

Eksempelvis fylder fir-

maet selv op pa reolerne pa
hotelier, som pa den made
sparer en oldfrue.

De fleste af varerne har et
større vaske- end brugsslid,
og der sker en ustandselig
udskiftning, selvom man
ogsa selv reparerer. 95 pct.
af dem, der modtager tøjet,
er faste kunder, men der le-
jes også ud til for eksempel
private selskaber, bryllup-
per, jubilæer og den slags.
Det vii sige, at langt den
overvejende del gar til
hoteller, restauranter, institutio-
ner og virksomheder.

Begyndte med kitler
Rosdahl tortæller, at man
i starten udelukkende udle-
jede kitler, men først i
60'erne kom det store spring
med restauranter, der havde
brug for viskestykker.

Senere er sortimentet ble-
vet udvidet til stadighed.
Det vil sige, at der fortsat
kommer nye opgaver, og det
anser familien Rosdahl for
en stor fornøjelse.

Også dette, at arkitek-
terne er kommet ind i bille-
det, nar monteringen skal
finde sted. Dette at der sta-
dig skal bruges nye farver,
betyder meget store investe-
ringer. Rosdahl var således
med ved Hotel Danica og det
ny Bygholm.

Mand og kone
forretning

Bade Rosdahl og hans
kone fremhæver, at det fun-
gerer vmldig godt med en
mand-kone forretning.

- Ja, siger fru Bente med
et smil, bare jeg far lov til at

bestemme. De erkender, at
det ikke er noget 8-16 job.
Der er meget arbejde at ud-
fore i en forretning af denne
karakter. Man gør meget ud
of sorteringen. Det, der

leveres, skal være pent og helt i
orden. Som det gar i dag, er

begge bade glade og til-
fredse.

Det er ogsa et stort
område, virksomheden dækker
- hele Bjerre herred, Skan-
derborg- og Odder-omradet
samt ud til Hedensted, Ost-
birk og Uldum. (P.N.)
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