Dé professionele oplossing voor bedrijven
Laat uw pand of locatie weer stralen
Verwijdert groene en zwarte
aanslag op milieuvriendelijke wijze
Gepatenteerde foamtechniek
Zichtbaar resultaat na één keer
Duurzaam resulaat

WWW.BIOFOAMNEDERLAND.NL

UW BEDRIJF IS UW VISITEKAARTJE
In de loop der tijd zetten algen en mos zich vast op de
gevel van uw locatie. De bestrating van uw parkeerplaats
en entree verkleuren onder invloed van deze algen en
mos en worden glad. BioFoam verwijdert deze aanslag
en geeft uw pand en locatie weer een frisse uitstraling.

Traditionele reinigingsmethodes werken vaak met hoge
druk. Dit veroorzaakt niet alleen geluidsoverlast en opspattend vuil, maar beschadigt ook de ondergrond. Met
alle gevolgen van dien.

Met de unieke BioFoam-techniek behoort dit tot het verleden. Het te reinigen oppervlak wordt onder lage druk
ingezet met behulp van een schuimlans. Het schuim
droogt op. De BioFoam-techniek is toepasbaar op alle
soorten ondergrond zoals hout, riet, steen, beton, kunststof etc.

100% BIOLOGISCH EN ZONDER RESIDU OF AFVAL

ZO WERKT HET

•

BioFoam Nederland behandelt éénmalig of periodiek uw locatie

•

De foamlaag zorgt ervoor dat de werkende stoffen langzaam in-

•
•
•
•
•

en is ook in te zetten op moeilijk bereikbare plaatsen.

trekken, zonder het oppervlak aan te tasten of te beschadigen.
Algen en mossen verdwijnen. Na een aantal dagen is het optimale resultaat zichtbaar. Bij zware vervuiling wordt de behandeling herhaald.
Uw locatie ziet er weer stralend uit en krijgt zijn oorspronkelijke
kleur terug.
Nieuwe aanslag kan zich minder goed hechten, waardoor u lang
geniet van een duurzaam resultaat.
100% biologisch en niet schadelijk voor het milieu.
De foam lost geheel vanzelf op, er is geen nabehandeling meer
nodig.

De BioFoam methode is uitermate geschikt voor o.a. reiniging van uw:
Gevel			Parkeerterrein 		Zonnepanelen		Rieten daken
Bestrating		Fietsenhok		Monumenten		Speeltoestellen
Aanlegsteigers		Balkons		Trappen		Lichtkoepels

BIOFOAM NEDERLAND
Geef uw locatie of pand weer een frisse uitstraling met BioFoam!

•

Onze speciaal getrainde medewerkers geven geheel vrijblij-

•

Alle materialen, water en stroom nemen wij zelf mee in onze

•
•

vend advies op maat, bij u op locatie.

full-service onderhoudsbus.
Duurzaam resultaat door gebruik van een unieke foam-techniek. 100% biologisch, geen chemische reinigingsmiddelen.
Met een handig onderhoudsabonnement bent u gegarandeerd van blijvend resultaat en heeft u geen éénmalige hoge
kosten.

GESCHIKT VOOR
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•

Woningcorporaties
Vastgoedbeheerders
Vakantieparken
Zorginstellingen
Bedrijfsleven
Gemeenten
Horeca

BioFoam Nederland
Delta 38
6825 MS Arnhem
T: 088 3639000
info@biofoamnederland.nl
www.biofoamnederland.nl
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BioFoam is onderdeel van Hommerson Schoonmaakbedrijf
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Ga naar www.biofoamnederland.nl voor meer informatie, foto’s en referenties

