Eputan & Cleanfix
een goed team!
Twee toonaangevende bedrijven op het gebied van
het produceren en onderhouden van sportvloeren,
Eputan Kunststoftechniek B.V. en Cleanfix Benelux B.V.,
hebben de handen ineengeslagen om het in topconditie
houden van uw sportvloer eenvoudig uit handen te nemen.

Mechanische beschadigingen

Mechanische beschadigingen

Wat doen wij?
Na het in gebruik nemen van de sportvloer
ontstaat de dagelijkse zorg om uw sportvloer in goede conditie te houden.
Intensief gebruik van uw accommodatie
vraagt om een gedegen plan van aanpak
voor het schoonhouden en herstellen
van beschadigingen van uw sportvloer.
Eputan en Cleanﬁx delen hun kennis op
dit gebied. Wij willen samen zorgdragen
voor een gedegen onderhoudsplan voor
uw sportvloer.
Wij geven u advies en begeleiding op
maat, voor het dagelijkse en periodieke
onderhoud.
Wij geven antwoord op de vraag welke
onderhoudsproducten en reinigingsmachines voor uw sportvloer het beste zijn.

Wat doen wij nog meer?

Hoe onderhoudt u de sportvloer?

•

Essentieel voor het op de juiste manier
onderhouden van uw sportvloer is: de
werkwijze. In de praktijk zien wij helaas
maar al te vaak dat er door het foutief
gebruik van onderhoudsproducten en
reinigingsmachines, een onbevredigend
resultaat wordt behaald.

•
•

adequaat herstellen van
mechanische beschadigingen
advies over belijning
afschrijvingsbegrotingen

Met dit pakket nemen wij uw totale zorg
van de sportvloer uit handen!

Sterker nog, het gevaar dat de sportvloer beschadigd raakt of vroegtijdig
slijtage oploopt ligt op de loer!

Met het juiste onderhoudsadvies en
dezelfde inzet wordt er wél een goed
en bevredigend resultaat behaald!
Ons advies? Maak gebruik van onze
kosteloze inventarisatie van de conditie
waarin uw sportvloer en reinigingsmachines zich bevinden.
Een advies op maat zal door onze
deskundige medewerkers worden
gegeven.

Geen Eputan sportvloer of
Cleanfix reinigingsmachine?
Voor ons geen belemmering!
Onze medewerkers verstaan hun vak
en kennen uiteraard alle type sportvloeren en onderhoudsmachines.

“Uw onderhoud beheren
in teamverband”
Met de combinatie Eputan
en Cleanfix scoort u altijd!
Wij staan klaar om door u in het veld gezet te worden.
Om gezamenlijk op een sportieve manier het onderhouden
van uw sportvloer uit handen te nemen.

Een afspraak is snel gemaakt.
Neem contact op met Eputan of Cleanfix:
de eerste stap naar een ontspannen en effectieve oplossing!

Eputan Kunststoftechniek B.V.

Cleanfix Benelux B.V.

Energieweg 6
4231 DJ Meerkerk
T 0183 - 354700
F 0183 - 354740
E info@eputan.nl
I www.eputan.nl

De Scheper 225
5688 HP Oirschot
T 0499 - 550033
F 0499 - 550060
E info@cleanﬁx.nl
I www.cleanﬁx.nl

