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Plafond en wand
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Schoonloopmatten

Schoonloopmatten
Een schoon gebouw is in uw belang en daarmee onze zorg. Een goede entreemat
voorkomt veel vervuiling. Bijna al het vuil dat van een vloer verwijderd wordt,
komt door de entree binnen. Met een goede schoonloopzone, kan het
binnenlopen van vuil met meer dan driekwart verminderd worden.

Wij bieden u een oplossing
Door een entreemat met schrapende functie te installeren die de inloop van zand en vuil

tegen gaat voorkomt u een groot deel van de vervuiling van uw object. Door de duurzame
open structuur wordt het grootste deel van het binnenkomende vuil opgevangen.

REO adviseert, levert en installeert schoonloopmatten die verkrijgbaar zijn in diverse

kwaliteit en voor verschillende toepassingen, al dan niet in een verzonken vloer. Deze
matten kunnen bovendien worden voorzien van uw logo.

Daarnaast kunnen wij uw vervuilde mat met een schoon exemplaar verwisselen volgens
een vooraf afgesproken wisselschema. Een entreemat kan alleen vuil opnemen als deze

schoon is. Daarom passen wij een dieptereiniging toe zodat de vuilopnemende werking
optimaal blijft.

Effectieve vuilopname
De schoonloopmatten van REO staan garant voor een optimale opname van vuil, vocht, vet
en olie. Onze schoonloopmatten zijn zeer effectief bij het weren van nat en droog vuil
zoals zand, stof en grind.

Vijf jaar garantie op slijtvastigheid
Op de meeste entreematten wordt vijf jaar garantie gegeven op slijtvastheid en effectieve
werking, mits uitgevoerd volgens vastgestelde onderhoudsrichtlijnen. Voor een

continuerend representatief geheel heeft REO een onderhoudsplan ontwikkeld. In dit

onderhoudsplan zijn alle kosten inbegrepen. Het onderhoudsplan garandeert kwaliteit,
representativiteit en behoud van het materiaal.

Eersteklas kwaliteitsstoffering
Onze klanten maken met ons een bewuste keuze voor topproducten. Enerzijds vanwege de
goede investering - werkelijk hoogwaardige materialen blijven langer mooi en gaan langer
mee - en anderzijds vanwege de fraaiere uitstraling en uitstekende resultaten. Hiermee

mag je gezien worden. Wie zichzelf en zijn organisatie serieus neemt wil goed voor de dag
komen. Daar hoort eersteklas kwaliteitsstoffering natuurlijk bij.
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