
Chemievrije oppervlakken – 
luchtreiniging en desinfectie

MicroCleaner – het nieuwe schoon!
Ecologisch en efficiënt reinigen – zonder chemie!
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MicroCleaner 24/7 gemonteerd op wagen – 
Zonder chemie. Diep in de poriën. Zonder residuen.
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MicroCleaner – 
Voor duurzaam milieuvriendelijk reinigen bij zeer 
veel toepassingsgebieden
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Chemievrije reiniging met microdroogstoom 
voor duurzame schone oppervlakken & probleemgebieden

Wanden

Vloeren
Voegen / Hoeken / Plinten

Roestvrijstaal 
oppervlakken

Koelingen / Magazijn

Kühlräume/ Vorratskammern

Ramen en glasoppervlakken

Apparaten / Machines
WielenPlafonds

Tapijt / Vloeren

Stoelzittingen

UW VOORDELEN BIJ DE REINIGING: 
 100% ecologisch 
 Bescherming en waarde behoud voor oppervlakken en meubels (op alle oppervlakken inzetbaar)
 50 % en meer besparingen mogelijk (Tijd, kosten, personeel, water) 
 Hoge kiemreductie
 Eenvoudige bediening
 Gezondheidsbescherming voor gebruiker, klanten, gast en patiënten
 Milieu bescherming (geen chemie, geen plastic,...)
 Gezondheid en veiligheid op het werk (geen ladders, niet bukken, ergonomie, ...)
 Verlichting van de arbeidsomstandigheden
 Natuurlijke eliminatie van onaangename geuren
 Hogere hygiënestandaard
 Beter algemeen beeld / bedrijfsimage

Deskundige rapporten en certificaten van 
onafhankelijke Duitse laboratoria en experts 

bewijzen de vele voordelen van het 
 GREEN CLEANING CONCEPT. 

Tegels



EENMALIGE BASISREINIGING MET MICRODROOGSTOOM
 Alle oppervlaktes, meubilair, apparaten enz., in alle ruimtes (horizontaal en verticaal) incl. tussenruimtes,   

 voegen enz. worden met microdroogstoom (MCT Micro Cleaner 24/7) nauwkeurig en maximaal   
 schoon gemaakt.

 Alle restanten van vuil en vooral reinigings- en desinfecterende middelen worden verwijdert.

VEREDELING VAN ALLE OPPERVLAKKEN MET PROCOCOON 
(OPTIONEEL):

 Alle oppervlaktes, meubilair, apparaten enz., in alle ruimtes 
 (horizontaal en verticaal) incl. tussenruimtes, voegen enz. worden 
 met ProCocoon Manual S14 handmatig veredelt.

DAGELIJKSE REINIGING MET 
MICRODROOGSTOOM (ONDERHOUDSREINIGING)

 Alle schoonmaak werkzaamheden worden alleen maar met microdroogstoom en microvezel doeken 
 en / of microvezel pads gedaan. Hierdoor ontstaan geen residuen meer en daardoor kunnen de  
 werkzaamheden veel sneller, eenvoudiger en gemakkelijker doorgevoerd worden.
 Bovendien wordt de gezondheid van uw medewerkers, gasten en patiënten enz. beschermd.  
 U spaart veel water en daardoor wordt een bijdrage aan een beter milieu geleverd.

 Bij de onderhoudsreiniging wordt 30 ml Prococoon-Microsteam S14 per liter water toegevoegd, 
 zodat oppervlakken die reeds behandeld zijn en waar eventueel de bescherming met ProCocoon 
 minder geworden is, weer vernieuwd wordt. Het is alleen maar een supplement (Polarisatie effect)

Green Cleaning Concept – de oplossing:
Maximale reiniging & bescherming van alle oppervlakken

VOORBEELD: HOTEL ALPINJUWEL
****Superior Hotel – www.alpinjuwel.at
Compleet overgeschakeld op ons Green Cleaning Concept:
80 kamers, keuken, Restaurant, Lobby, Welness etc.

 Ca. € 50.000.- kostenbesparing per jaar

 Ca. > 40% besparing op kosten tijd en personeel

 Gezondheidsbescherming voor gebruikers en gasten

 Milieubescherming (geen chemicaliën, geen plastic)

 Meer dan 90% waterbesparing 

 Geen onaangename geur meer

 Hogere hygiëne standaard

Sinds wij alleen nog met zeer droge waterdamp reinigen, hebben wij geen  
chemicaliën residu meer, materialen worden beschermd en we besparen veel 
tijd. We hebben ook veel minder ziekmeldingen onder het personeel, omdat 

ze niet langer meer in aanraking komen met chemicaliën. 

„We hebben maar één aarde – en die is zeer belangrijk voor ons!“
Alexander Schwabl

Directeur eigenaar



 Omvangrijke kennis over chemievrij reinigen
 Unieke, exclusieve producten voor chemie vrije reiniging en desinfectie
 Procesanalyse en procesoptimalisatie
 Training / begeleiding voor het Green Cleaning Concept, apparaat en bediening
 Service- en onderhoudscontract incl. volledige garantie
 100 % ecologisch (geen residu, geen resistentie)
 50 % en meer tijdsbesparing mogelijk (tijd, kosten, personeel, ...)
 Hoge kiemreductie (bewijs volgens laboratorium rapport)
 Eenvoudige bediening (geen lange trainingen meer) 
 Bescherming en waarde behoud voor oppervlakken en meubels
 Gezondheidsbescherming voor gebruiker, klanten, gasten en patiënten
 Natuurlijke eliminatie van onaangename geuren
 Milieubescherming (geen chemie, geen plastic)
 Verlichting van de arbeidsomstandigheden
 Gezondheid en veiligheid op het werk (geen ladders, niet bukken, ergonomie, ...  

 (bevestigd door deskundigen rapporten)
 Hogere hygiënestandaard
 Beter algemeen beeld / bedrijfsimage
 Snelle terugverdientijd
 Toepasbaar op alle oppervlakken
 Deskundige rapportage en certificaten van onafhankelijke laboratoria en experts evenals meer en 

 meer klanten bewijzen de vele voordelen van het Green Cleaning Concept. 

Met ons en ons Green Cleaning Concept 
profiteert u ook!

UITNODIGING VOOR EEN KENNISMAKING DEMONSTRATIE
Wilt u ervaren hoe de MicroCleaner in uw situatie kan worden gebruikt?
Maak dan een vrijblijvende en kosteloze demonstratie afspraak.

In dit gesprek analyseren wij uw huidige situatie, tonen u voorbeelden, toepassingen en oplossingen voor uw 
eisen en wensen.

AFSPRAAKVERZOEKEN BIJ VOORKEUR PER E-MAIL: 
bpk@medeco-cleantec.com of + 31 6 14 713 201 

medeco cleantec GmbH

 + 49-8031-4080034
 + 49-8031-4080035

 Innfeldstrasse 4
 D-83026 Rosenheim

 office@medeco-cleantec.com
 www.medeco-cleantec.com 

Kruizinga Cleantec
 Agaat 13, NL 2691 SL ´s-Gravenzande
 + 31 6 14713201


