
Het schoonmaken van 
industriële gebouwen en 
opslagruimten 
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“Ik haal het vuil niet 
weg, ik zorg ervoor 
dat het er gewoon  
niet komt!”



Het schoonmaken van industriële gebouwen en 
opslagruimten
Het schoonmaken van industriële gebouwen 
en opslagruimten is voor veel bedrijven 
een steeds groter wordende kostenpost. In 
2008 werd in Europa ongeveer 10 miljard 
euro uitgegeven aan de reiniging hiervan. 
Het schoonmaken is vaak ook een pittige 
opgave, omdat er meer moet worden 
gedaan dan alleen de vloeren dweilen.
In industriële gebouwen en opslagruimten 
moeten regelmatig de volgende 
werkzaamheden worden uitgevoerd: 

■   Het schoonmaken van alle oppervlakken, 
van vloer tot plafond, inclusief alle 
toebehoren zoals stellingkasten, 
kabelgeleiders etc.

■   Het schoonmaken van alle apparatuur en 
productiemachines

■   Het schoonmaken van alle vloeren, omdat 
deze vaak erg vies zijn

■   Het schoonmaken van alle 
productieoppervlakken 

Hoe schoon alles moet zijn hangt af 
van de erkzaamheden die in de locatie 
plaatsvinden. Voor de productie, opslag en 
distributie van delicate producten, zoals 
voedingsmiddelen en geneesmiddelen, is 
een hoge mate van hygiëne vereist. Andere 
omgevingen binnen de meer industriële 
sectoren hoeven niet zo schoon te zijn. 

Het is echter belangrijk dat 
productielocaties altijd zo schoon mogelijk 
worden gehouden, ongeacht wat voor 
werkzaamheden er plaatsvinden. Een vieze 
omgeving kan voor veel problemen zorgen. 
Een schone omgeving heeft daarentegen 
een groot aantal voordelen:

■ Goederen en producten blijven er schoon 
en goed uitzien
■  Het personeel werkt efficiënter en de 

machines werken beter
■ Lagere onderhoudskosten
■ Verhoogde veiligheid

Stelt u zich eens voor,
een stille kracht die trouw doorwerkt en nooit opdringerig is. Eén die altijd zorgt dat alles schoon is. Dat is precies wat The 
Invisible Cleaner doet. De Invisible Cleaner werkt de klok rond, zeven dagen per week.
Een hoog salaris of lange vakanties? Niet nodig! Een paar honderd euro per maand, dat is alles. Een apparaat dat enorm 
bespaart op de schoonmaakkosten. Hoe kan dat?

Het klinkt misschien vreemd, 
maar The Invisible Cleaner overtreft alle andere apparaten en schoonmakers. Hij wacht niet tot er stof en vuil ligt, maar 
haalt het weg voor u het ziet. Simpel en verrassend. The Invisible Cleaner zuivert de lucht. Op een onopvallende plaats 
worden alle deeltjes uit de lucht gefilterd die normaal gesproken op de grond terechtkomen als stof. Ze worden 
opgevangen in een speciaal filter en veroorzaken geen overlast meer.

Nooit meer
een storing in een machine. Nooit meer zieke mensen door vervuilde lucht. Nooit meer een dikke laag stof. U hoeft zich 
evenmin zorgen te maken dat uw producten bij levering niet helemaal schoon zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, bent u 
verzekerd van een gezonde werkomgeving waar uw medewerkers optimaal functioneren en presteren.
De zekerheid van een loyale en harde werker. Dat is The Invisible Cleaner.

Neem contact op met de Accountmanager van Zehnder en bestel The 
Invisible Cleaner vandaag nog.

Zehnder biedt een simpele en kosteneffi ciënte oplossing om een locatie 
schoon te houden: The Invisible Cleaner!

HET SCHOONMAKEN VAN INDUSTRIËLE GEBOUWEN EN OPSLAGRUIMTEN



Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen · Belgium
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Z
-C

A
S

-V
11

16
-W

H
I-

H
et

_s
ch

oo
nm

ak
en

_v
an

_i
nd

us
tr

ië
le

_g
eb

ou
w

en
_e

n_
op

sl
ag

ru
im

te
n-

nl
, 

w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en


