Reiniging en onderhoud van lamellen en jaloezieën
Binnenzonwering draagt niet alleen bij aan een beter leef en werkklimaat, maar ook aan bescherming van
het interieur en versterking van het representatieve karakter van uw organisatie.
VS Schoonmaak B.V. biedt u:
• Het reinigen van lamellen en jaloezieën
• Het afhalen en terughangen van alle lamellen en jaloezieën
Het Probleem
Stof, nicotine- aanslag, verontreiniging van buitenaf en het feit dat lamellen en jaloezieën door statische
elektriciteit vuil aantrekken zorgen voor vervuiling en vermindering van de hygiëne van de werk -of
leefomgeving.
VS Schoonmaak heeft hier een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor.
Onze werkwijze kent enkele sterke punten:
• Wij werken bij u op de locatie, waardoor er geen tijd verloren gaat, door zonwering die soms
dagenlang niet aanwezig is.
• Door het gebruik van mechanische en ultrasone reiniging bieden wij u te allen tijden een optimaal
resultaat.
• Wij maken enkel gebruik van speciale milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
Door het aanbrengen van een onzichtbare antistatische coating blijven uw lamellen en jaloezieën langer
schoon. Tijdens de reiniging worden kleine reparaties (zoals niet of slecht functionerende mechanieken,
ontbrekende runners e.d.) kosteloos uitgevoerd. Dankzij het gebruik van Teflon Spray zijn de beweegbare
delen goed beschermt tegen wrijving en schuren.
Wij komen bij u op locatie met speciaal, in samenwerking met ons, ontwikkelde machines die door middel
van ultrasoon -of mechanische reiniging uw raambekleding reinigen.
Ultrasoonreiniging
In het geval van ultrasoonreiniging gebeurt dit door 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. De samenstelling van de
reinigingsvloeistof draagt bij aan een grondige en niet milieubelastende reiniging.
Mechanische reiniging
Bij de mechanische reiniging gaat de lamel dooreen set van borstels die elk een ander deel van de reiniging
voor hun rekening nemen en het oppervlak volledig schoonmaken. De lamellen worden afgehaald,
gereinigd, gecoat, zowel mechanisch als met hete lucht gedroogd en direct weer opgehangen.

