Contract Cleaning
The professional way

Een schoonmaakcontract
binnenhalen … en behouden
Laten we eerlijk zijn. Een lage aanschafprijs is in eerste instantie aantrekkelijk.
Maar wat wint u er mee als het product uiteindelijk niet voldoet aan uw eisen,
uw medewerkers er niet goed mee kunnen werken en de klant ontevreden is.
Moderne, duurzame systemen en een goede ondersteuning maken het verschil.

Let op de kosten, bespaar niet op efficiency
Productiviteit is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan
van de kwaliteit. Daarom is een goed gekozen schoonmaaksysteem van groot belang. Met een goed systeem, professionele
materialen en gemotiveerde, kundige medewerkers behaalt
u betere resultaten in minder tijd. Vileda Professional helpt
u bij het verbeteren van uw rendement door met u mee
te denken en systemen te ontwikkelen afgestemd op uw
behoefte.
Kwaliteit betaalt zich terug
De opstartinvestering die u moet doen speelt een belangrijke
rol. Maar de kwaliteit van de schoonmaak hulpmaterialen
is de echte meerwaarde. Duurzaamheid en gebruik van
hoogwaardige hulpmaterialen zijn een rendabele investering
op lange termijn.
Eenvoud loont
Naast maximale efficiëntie richt Vileda Professional zich ook
op de eenvoud en gebruiksgemakken van het schoonmaaksysteem. Een effectief en eenvoudig systeem voorkomt fouten en vergemakkelijkt het inwerken van nieuwe medewerkers.

Duurzaam schoonmaken, een bewuste keuze
Traditionele schoonmaakmethoden, waarbij grote hoeveelheden
water en chemie worden gebruikt, passen niet bij duurzaam
en milieubewust ondernemen. Vileda Professional biedt
u moderne schoonmaakmethoden welke leiden tot een
verminderde milieubelasting en een lager energieverbruik.
Professionaliteit, doen en uitstralen
Steeds meer wordt er overdag schoongemaakt. Uw bedrijf
is daardoor zichtbaar voor de gebruikers van het gebouw,
uw klant. Een representatieve en professionele uitstraling
van uw medewerkers en de materialen waarmee u werkt is
daardoor veel belangrijker geworden. Vileda denkt met u
mee en ontwikkelt moderne, representatieve hulpmaterialen
die toch zeer functioneel zijn.
Schoonmaken is mensenwerk
Het resultaat wordt voor het grootste deel bepaald door uw
medewerkers. Vileda Professional innoveert, ontwikkelt en
produceert hulpmaterialen voor mensen. Onderzoek laat
zien dat mensen beter presteren als ze met goede en mooie
materialen kunnen werken. Het motiveert en helpt bij het
voorkomen van ziekteverzuim en personeelsverloop.
Goed voor uw medewerkers en goed voor u.

Duurzaam reinigen met
rendement - wij helpen u
Inventariseer uw project
Een totaalbeeld krijgen van het schoon te maken object en
de wensen van de klant is belangrijk voor de keuze van de
methode en benodigde materialen.
• Hoe groot is het schoon te maken object?
• Beschikt het object over wasfaciliteiten of niet?
• Wat is de contractduur?
• Wat is de vervuilingsgraad?
• Wat zijn de verwachtingen van uw klant?
Vileda Professional helpt u bij de inventarisatie en adviseert
u het meest geschikte schoonmaaksysteem.
Het juiste systeem
Voor elke situatie biedt Vileda Professional een op maat
gemaakt schoonmaaksysteem. De keuze van een op de
situatie afgestemd schoonmaaksysteem is belangrijk. Het
heeft een grote invloed op de te behalen resultaten.
Wij helpen u bij de inventarisatie, trainen uw medewerkers
en bieden ondersteuning bij de invoering. Wij denken in
schoonmaakoplossingen en helpen u bij het vaststellen
van het meest geschikte systeem en de daarbij behorende
hulpmaterialen.

Opleiding en begeleiding
Vileda Professional producten en systemen zijn ontwikkeld
met oog op eenvoud, maar met de expertise van onze
medewerkers, op maat gemaakte opleidingprogramma’s
en een goede ondersteuning, haalt u het maximum uit uw
investering.
Helping you make a difference
Met meer dan 30 jaar ervaring, is Vileda Professional een
leidende fabrikant in de professionele schoonmaak. Vileda
Professional is voortdurend op zoek naar betere oplossingen.
Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. Vileda professional
maakt het verschil met de motivatie, betrokkenheid en
ervaring van haar medewerkers. Ook geloven wij in lange
termijn relaties, oprechte samenwerking en een open
dialoog met de markt en onze klanten.

Voor alle situaties
een schoonmaaksysteem
Swep systeem

UltraSpeed

SprayExpress

Met Swep is Vileda Professional
marktleider voor de bewezen 1-stap
vloerreinigingsmethode: stofwissen en
vlekverwijderen in één handeling.
Het Swep systeem omvat een assortiment
van hoogkwalitatieve moppen en duurzame,
ergonomische systeemonderdelen.
U heeft de keuze uit de Swep Classic
range en de nieuwe Swep Duo range.

Een compact, modulair en innovatief
vlakmopsysteem, speciaal ontwikkeld
voor een eenvoudig, snel en efficiënt
vloeronderhoud. UltraSpeed werkt tot
20% sneller dan een klassiek vlakmopsysteem
en biedt u een maximum aan ergonomie.
Naast alle losse componenten is het
UltraSpeed systeem ook verkrijgbaar in
complete, gebruiksklare starterkits.

Een compact ‘alles in één’ vloerreinigingssysteem ideaal voor vlekverwijdering of situaties met een geringe oppervlakte aan harde vloeren. Het makkelijk
afneembare vloeistoftankje biedt u
voldoende inhoud om tot 200m²
vloeroppervlak te reinigen. Naast alle
losse componenten is het SprayExpress
systeem ook verkrijgbaar in complete,
gebruiksklare starterkits.

Origo

Microvezeldoeken

MicroRoll

Met de Origo werkwagens legt u de
basis voor een compleet schoonmaaksysteem. De nieuw ontwikkelde Origo
werkwagens zijn volledig naar eigen
wens samen te stellen en ook later weer
eenvoudig aan te passen. Daarnaast
heeft u een ruime keuze aan accessoires.
Of u nu kiest voor Swep, UltraSpeed of
SprayExpress, de Origo range biedt u
een werkwagen op maat voor de gekozen methode.

Niets reinigt grondiger dan microvezels.
In één handeling worden zowel vuil,
vet als hardnekkige vingerdrukken
streeploos verwijderd, zonder al te veel
inspanning of na te drogen. U behaalt
uitstekende resultaten, zelfs zonder
het gebruik van reinigingsmiddelen.
Vileda Professional biedt u een breed
assortiment aan non-woven Evolon
microvezeldoeken en een volumineuze
gewoven microvezeldoek.

De MicroRoll doek is een 100% microvezel disposable doek. Een goede en
kostenbewuste keuze wanneer hygiëne
belangrijk is en wasfaciliteiten niet
beschikbaar zijn. Onafhankelijk laboratoriumonderzoek laat een aanzienlijke
vermindering van bacteriën zien, na één
handeling en zonder gebruik van chemie. MicroRoll is de unieke combinatie
van disposable en 100% microvezel
voor een hoogwaardige hygiëne.

Een totaal
schoonmaakconcept
Het is vanzelfsprekend dat iedere schoonmaaksituatie een specifieke aanpak
vereist. Vileda Professional biedt u de oplossing met een totaal schoonmaakconcept. Wij doorlopen samen met u een 4-stappen plan en adviseren u het
beste systeem ingevuld met de beste producten. Resultaat, een totaal schoonmaakconcept afgestemd op uw situatie en uw behoefte met alle ondersteuning
die daar voor nodig is. Dat maakt het verschil.
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Vileda Professional – deel van de Freudenberg groep
Vileda Professional biedt innovatieve schoonmaakoplossingen en –systemen
voor verschillende toepassingsgebieden zoals General building, Health Care en
Horeca. Met verkoopkantoren in alle belangrijke Europese steden en een breed
net van vertegenwoordigers, zijn wij sterk aanwezig over heel de wereld. Vileda
Professional Benelux maakt deel uit van de Freudenberg groep, een gediversifieerd globaal familiebedrijf met hoofdvestiging in Duitsland.

Helping you make a difference.
Vileda Professional Benelux
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