Gordijnen en vitrages
In de horeca en in de recreatiesector wordt veel gebruik gemaakt van gordijnen
en vitrages. Gordijnen en vitrages zijn echter veel gevoeliger voor stof, vuil en

bacteriën. Het is daarom noodzakelijk dat deze onderdelen van de inrichting goed
onderhouden worden, dat wil zeggen dat deze regelmatig gereinigd en
gecontroleerd dienen te worden.

Wij bieden u een totaaloplossing
Voor de invulling van deze behoefte heeft REO een all-in pakket. Wij adviseren, meten in,
offreren, halen af, coderen, onthaken zo nodig, reinigen, haken zo nodig in en hangen

vervolgens weer op. Gedurende deze werkzaamheden kunnen kleine reparaties worden

uitgevoerd en ontbrekende onderdelen worden aangevuld. Door onze efficiënte aanpak
hanteren wij een zeer aantrekkelijke prijsstelling.

Een 'mobiele' aanpak
Voor de reiniging van gordijnen en vitrages werken wij met speciaal ingerichte wasunits.
Deze units zijn speciaal gericht op de professionele reiniging van gordijnen en vitrages
voor de horeca en de recreatiesector. Deze professionele wasserijen kunnen grote

hoeveelheden gordijnen en vitrages uit bijvoorbeeld bungalowparken reinigen. Doordat wij
mobiel te werk gaan en naar u als klant toekomen kan de reiniging in een zo kort

mogelijke tijd plaatsvinden. Uw raambekleding is nooit langer dan een paar uur weg.

Duurzaam
Onze onafhankelijke status maakt het mogelijk om in te spelen op de nieuwste trends en
om onze mobiele concepten steeds groener en efficiënter te maken. De algemene

ecologische bewustwording geeft ons de ruimte om te blijven investeren in een steeds
minder milieubelastende dienstverlening. Onze besparende aanpak uit zich in onze

geringe energie- en brandstofverbruik en onze keuze voor recyclebare materialen en
biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

Flexibiliteit
Afgezien van het feit dat wij te allen tijde naar een zo gering mogelijke overlast streven,
zijn wij ons bewust dat onze werkzaamheden uw bedrijfsprocessen beïnvloeden.

Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dit uit zich in variabele werktijden en
uitvoeringsprocessen. Precies zoals u wenst.
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