Reinigen en onderhoud van armaturen
Goede verlichting is erg belangrijk, door verslechtering van de verlichting worden mensen sneller
moe en daalt de concentratie, waardoor ook de prestaties afnemen. Vervuiling van de armaturen is
een van de grootste factoren van een verslechterde verlichting. Een goede reiniging kan ervoor
zorgen dat er een nieuwe lichtbron komt.
VS Schoonmaak B.V. biedt u:
• Ultrasoonreiniging van de armaturen
• Vervangen van de lichtbronnen en starters (Groepsremplace)
Ultrasoonreinging
VS Schoonmaak B.V. reinigt de armaturen door middel van ultrasoonreiniging. De ultrasoon unit produceert
geluidsgolven van 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.
VS Schoonmaak B.V. biedt een all-in pakket aan. Dit diensten pakket omvat advies, inventarisatie, demontage,
intern transport, reiniging met behulp van ultrasoontechniek, spoeling in gedemineraliseerd water,
mechanisch droging en montage.
Onze werkwijze kent enkele sterke punten:
• Wij werken bij u op locatie, waardoor er geen tijd verloren gaat, door ruimtes die dagenlang niet
gebruikt kunnen worden.
• Door het gebruik van ultrasone reiniging bieden wij u ten allen tijden een optimaal resultaat. Wij
maken enkel gebruik van speciale milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
• Door het aanbrengen van een onzichtbare antistatische coating blijven uw armaturen langer
schoon.
Groepsremplace
De diensten die wij aanbieden kunnen goed gecombineerd worden, met de uitvoering van een
groepsremplace. Groepsremplace betekent gewoonweg het preventief onderhoud aan uw bestaande
verlichting door het groepsgewijs vervangen van lichtbronnen binnen een gebouw. U kunt energiekosten
besparen door het planmatig vervangen van verlichting.
Flexibiliteit
Afgezien van het feit dat wij ten alle tijden 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.

