
Sportzalen van 500 tot 1000m2 
Deze machines werken ergonomisch en krachtig 
in elke middelgrote sportzaal en/of ruimte! 

Sporthallen vanaf 1000m2 
Grote oppervlakken worden met deze 
machines snel, efficiënt en zeer 
krachtig gereinigd.

WELKE MACHINE PAST 
BIJ MIJN SPORT-
ACCOMMODATIE? 

Speelzalen en gymzalen tot 500m2 
Kleine maar krachtige en wendbare machines 
waarmee u in elke hoek komt. Ook voor 
kleedkamers en corridors geschikt!

RA 401 MOP | EXCENTR DAILY | RA 431 RA 431 | RA 505 IBC | RA 605 IBC RA 605 IBC | RA 800 SAUBER | RA 600 NAVI

WWW.VEILIGESPORTVLOER.NL

Het maximale rendement uit de levensduur van de sportvloer halen start 
bij de schoonmaak! Elke sportvloer heeft adequaat en consequent onder

houd nodig. Wij hebben voor u de beste machines geselecteerd, passend bij 
elke locatie! Buiten dagelijks stofwissen heeft een drukbezochte sportaccommo

datie minimaal twee tot drie maal per week machinaal onderhoud nodig! Dit past qua 
tijd vaak niet in de drukke roosters. Met deze machines en een goed onderhoudsschema 

kunt u uw sportvloeren en accommodatie schoon én veilig houden! 
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Nadat u een keuze voor de machine heeft gemaakt wil
len we u graag adviseren hoe u de machine maximaal 

laat presteren. Zorg dat de sportvloer dagelijks met een stof
wisser wordt afgenomen! Bij intensief gebruik van de sportvloer 

(overdag de scholen en in de avond en weekenden verhuur, training  
of competities) adviseren we om minimaal 2x per week machinaal te  

schrobben! Verzadiging van de vloer met huidvetten, bloed, zweet en  
tranen zorgt dat de vloer glad wordt. Gebruik onder de machine rode pads  

voor regulier onderhoud en groene voor een periodieke of diepte reiniging!  
De periodieke reiniging adviseren we ook zeker 6 maal per jaar!

De middelen die u hiervoor kunt gebruiken ziet u hier afgebeeld: Regulier VSVR1 / Periodiek VSVP2. 
Bent u op zoek naar specifieke producten zoals desinfectie middel of harsverwijderaar? Ook 

die hebben we voor u! Informatie over de actieprijzen en pakketten verstrekken we op aanvraag!  
Onze medewerkers leggen u indien gewenst graag meer uit in een vrijblijvend gesprek! 

STOFWISSER RODE/GROENE REINIGINGSPADS REINIGINGSMIDDELEN


