
ONDERHOUDSADVIES
ENTREEMATTEN

Als een vloer op juiste wijze wordt onderhouden, verleng je automatisch de levensduur. Betere bescherming loont. Bij Vloerbewakers 

noemen we dat bewaken. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat jouw vloer zo min mogelijk 

beschadigd. Vloerbewaking bestaat uit 3 onderdelen: dagelijkse schoonmaak, wekelijkse schoonmaak en periodiek onderhoud. Daarnaast zijn er 

voorzorgsmaatregelen die beschadigingen voorkomen en het onderhoud makkelijker maken. Hierbij valt te denken aan het gebruik van de juiste 

meubelglijders die beschadiging van de vloer voorkomen of hoogwaardige entreematten. Deze matten voorkomen vuil in het volledige pand. 

Vloerbewakers is -als onderdeel van de Borrenbergs Groep- gespecialiseerd in het bewaken van de staat van vloeren en alles wat daarbij komt 

kijken of nodig is. Al onze onderhoudsadviezen zijn opgesteld in samenspraak met de voorschriften vanuit onze fabrikanten.

DAGELIJKS 
Stofwissen/zuigen

Om vlekken/verzadiging te voorkomen is goed en voldoende zuigen 

van groot belang. Stofzuigen verwijdert 80% van het vuil dat bestaat 

uit los stof en zand.

• Stofwis/-zuig 2 x per week van plint tot plint

• Gebruik een borstelstofzuiger en vervang regelmatig de stofzak

PERIODIEK 
SPECIALISTISCH REINIGEN

Periodieke reiniging is essentieel om jouw entreemat in goede staat te houden. Hierdoor kun je ‘grote’ reinigingsbeurten en vervangings- 

kosten jaren uitstellen en tot een minimum beperken. Daarnaast functioneert een entreemat beter als hij schoon is.

Gemiddelde onderhoudsfrequentie

• 1 x per jaar voor kantoorruimten

• 2 x per jaar voor verkeersruimten

Neem gerust contact op met Vloerbewakers voor projectspecifiek advies en onderhoud.

www.vloerbewakers.nl | +31 (0) 0497 541 390 | info@vloerbewakers.nl

WEKELIJKS
Vlekverwijdering

Vlekken van bijvoorbeeld etensresten, kauwgom en koffie, vermin-

deren de uitstraling van jouw tapijt. En dat zien we bij Vloerbewakers 

liever niet gebeuren. Daarom adviseren wij wekelijkse vlekverwijde-

ring door het gebruik van Vloerbewakers VlekWeg Basis. Zo blijft het 

tapijt representatief én mooi.

Welke vlekken? Welke spray?

• Vlekken zoals koffie, wijn, bloed, gras etc. zijn te verwijderen met 

Vlekkenspray Tapijt (VlekWeg).

• Vetvlekken zoals olie, inkt, teer, lijm etc. zijn te verwijderen met 

RZ Vlekkenhamer.

• Kouwgomverwijderaar verwijdert kauwgom (uit tapijt en meu-

belstoffen d.m.v. bevriezing).


