Armaturen

Armaturen
Gordijnen en vitrages
Harde vloeren
Lamellen en jaloezieën
Meubilair
Plafond en wand
Tapijt
Schoonloopmatten

Armaturen
In iedere ruimte waar zich mensen begeven is licht buitengewoon belangrijk. Door
onvoldoende verlichting worden mensen sneller moe, daalt de concentratie en
daarmee dalen ook de prestaties. Samen met verouderde lichtbronnen zijn
vervuilde armaturen de grootste factoren van een dalende lichtopbrengst.

Wij bieden u een oplossing
REO verhelpt dit probleem moeiteloos voor u op locatie. In mobiele units worden de

armaturen met behulp van ultrasoontechniek gereinigd. Dit gebeurt door geluidsgolven met
een vooraf bepaalde en wisselende frequentie die een bad met reinigingsvloeistof in trilling

brengen. Hierdoor ontstaan miljoenen minuscule luchtledige belletjes (cavitatie) die het vuil
losmaken van het oppervlak. De samenstelling van de reinigingsvloeistof draagt bij aan een
grondige en niet milieubelastende reiniging.

All-in pakket
REO biedt een all-in pakket aan. Dit dienstenpakket omvat advies, inventarisatie,

demontage, intern transport, reiniging met behulp van ultrasoontechniek, spoeling in
gedemineraliseerd water, mechanische droging en montage.
Enkele sterke punten van onze werkwijze:

• Wij werken bij u op locatie, waardoor er geen ruimtes onbruikbaar worden door
armaturen die soms dagenlang niet aanwezig zijn.

• Door het gebruik van ultrasoontechniek bieden wij u te allen tijde een optimaal resultaat.
• Wij maken enkel gebruik van speciale milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
• Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

Groepsremplace
Het dienstenpakket wat wij aanbieden kan goed gecombineerd worden met de uitvoering
van een groepsremplace. Groepsremplace is één van de vele vormen van

verlichtingsonderhoud en betekent niet meer en niet minder dan preventief onderhoud aan
uw bestaande verlichting door het groepsgewijs vervangen van lichtbronnen binnen een
afdeling, ruimte, gebouw of bedrijf. Het planmatig vervangen van verlichting bespaart

energiekosten, vergroot de lichtopbrengst en maakt het onderhoudsproces beheersbaar.
De nieuwe lichtbronnen kunnen door de klant zelf of door ons aangeleverd worden. Oude
lichtbronnen worden wettelijk omschreven als 'klein chemisch afval'. Milieuvriendelijke
afvoer en vernietiging kan door de REO worden verzorgd.
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