STOMEN
Ecostoom is een jonge dynamische en enthousiaste
organisatie.
Ecostoom is gespecialiseerd op het gebied van
ecologisch verantwoord diepte– en stoom reinigen.
Met behulp van onze stoomunits, in combinatie met
de ecologisch verantwoorde onderhouds– en
reinigingsmiddelen, zijn wij elke vervuiling (binnen onze expertise) de baas.
De gebruikte reinigingsmiddelen zijn allen ecologisch
verantwoord en daarmee onschadelijk voor mens, dier
en milieu.
Expertise
Ecostoom is gespecialiseerd in het verwijderen van
diverse soorten vervuiling, zoals op tegel– en voegwerk, vloerbedekking, kalkaanslag, algen, schimmels,
mossen en bacteriën enz.
 Sanitaire voorzieningen:
- badkamers;
- toilet(groepen);
 Keukens:
- groot / spoel;
- RVS;
- koelcel(len)
- enz.
 Gestoffeerd meubilair (evt. impregneren)
 Vloerbedekking (Marm(Lin)oleum), Flotex;
 Erf– en tuinafscheidingen;
 Tuinmeubilair;
 Tuinterrassen, erkers en serres;
Dit doen wij o.a. voor:
woonzorgcentra, ziekenhuizen, woningbouw
corporaties, horeca, sportfaciliteiten, health & fitness
centra enz.
Aanpak
Op locatie beoordelen wij de werkzaamheden die u
wilt laten uitvoeren. Zo bepalen wij welke apparatuur
ingezet moet worden en welke onderhouds– en reinigingsmiddelen van toepassing zijn. Op basis daarvan
ontvangt u een geheel vrijblijvende offerte. Zo heeft u
als klant, en wij als uitvoerder geen verrassingen
achteraf.

10 goede redenen

om voor Ecostoom te kiezen
1. geavanceerde stoomapparatuur;
2. maatschappelijk verantwoord ondernemen;
3. veilig, ecologisch en verantwoord werken;
4. flexibel, schoon en voordelig;
5. ecologisch verantwoorde onderhouds- en
reinigingsmiddelen;
6. goed en snel resultaat;
7. geen chemicaliën, dus geen chemisch afval;
8. onderhouds– en reinigingsmiddelen zijn
biologisch afbreekbaar;
9. goed voor mens, dier en milieu;
10. voor bijna elke vervuiling een oplossing;

De stoomaanpak
Inventarisatie van object(en) dient als basis voor
de aanpak van de vervuiling
Het is dus (eco)logisch dat het object en de gewenste
behandeling de basis vormen bij de samenstelling van
de meest geschikte aanpak. Hierbij dienen alle
verschillende elementen zorgvuldig op elkaar te
worden afgestemd. Daarom wordt vooraf gekeken
naar zaken als:
 soort object;
 afmetingen;
 soort materiaal (hout, steen, staal, rvs, etc.);
 gewenste behandeling;
 mate en soort van vervuiling e.d.;
 geschatte projectduur;
 omgevingsbelasting;
Op basis van deze inventarisatie kan de vereiste
capaciteit in kaart worden gebracht en kan de meest
economische reinigingsaanpak worden bepaald.
Ecostoom staat haar klanten hierbij graag terzijde met
een toegesneden advies.
Het advies en de ervaring van Ecostoom, de
geavanceerde stoomapparatuur alsmede het gebruik
van ecologisch verantwoorde onderhouds– en
reinigingsmiddelen vormen de beste basis voor een
professionele aanpak en staan borg voor een optimaal
resultaat.

Wilt u een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden
te bespreken? Neem dan contact met ons op.
Catharinadaal 55
6715 KB Ede (GLD)

 Telef.: 06 5313 6649
 info@ecostoom.com

Www.ecostoom.com

