Tapijt

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

Tapijt
Dagelijks gaan er in uw bedrijf tal van voetstappen over de vloer. Door dit

intensieve gebruik vervuilt het tapijt waarbij zand een grote boosdoener is.

Alleen dagelijkse schoonmaak is niet voldoende en zonder deskundig onderhoud

kan dit een blijvende vorm van slijtage veroorzaken. Kortom: Uw tapijt vereist een
goede verzorging.

Wij bieden u een oplossing
Een schoon, verzorgd tapijt maakt niet alleen een goede indruk bij uw medewerkers en

bezoekers, maar zegt ook iets over de hygiëne in uw gebouw. REO biedt een uitgebreid
dienstenpakket aan voor het reinigen en onderhouden van tapijt bij bedrijven en

instellingen door heel Nederland. Dit pakket bestaat onder andere uit éénmalig of jaarlijks
tapijtreinigen, onderhoudprogrammaʼs adviseren en uitvoeren, sealen van tapijt
(aanbrengen van beschermlaag) en het desinfecteren van tapijt.

Frequentie
Een goed onderhoudsplan is belangrijk. Regelmatig onderhoud is immers essentieel voor

de representatieve uitstraling van uw bedrijf. Maar ook vanuit hygiënisch oogpunt is door
verscheidene onderzoeksinstellingen aangegeven dat tapijt minimaal eens per jaar
gereinigd dient te worden. Hierdoor worden schimmelsporen, huismijt en andere
ziekteverwekkers tot een verantwoord laag niveau teruggebracht.

Kennis van tapijt
Tapijt varieert in materiaal en afwerking, maar ook in de aard en de mate van vervuiling
komen grote verschillen voor. Onze reinigingsmethodieken zijn stap voor stap

opgebouwd, zodanig dat elk soort tapijt op vakkundige wijze gereinigd kan worden.

Reinigingssystemen
Als tapijtreinigingsspecialist hebben wij natuurlijk alle reinigingssystemen in huis: van
truckmount tot bonnetmethode, van een sproei-extractiesysteem tot een droog

poederreinigingssysteem. In ieder geval wordt er uitsluitend een tapijtvriendelijke methode
gebruikt, uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers. Iedere reiniging vindt plaats
volgens de richtlijnen van de Stichting Waarborg Tapijt- & Meubelreiniging.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om een tapijt antistatisch te behandelen. Wij voeren de
werkzaamheden uit op contractbasis of als éénmalige opdracht. Op tijden die u wenst.
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