
We keep it clean!

U ziet het
hier werkt Klien
Verzegelen van zonnepanelen en ramen

Wilt u dat uw zonnepanelen of ramen nóg langer schoon blijven, besparen op
de onderhoudskosten en langer een hogere energieopbrengst krijgen? Maak
dan gebruik van een innovatieve reinigingsmethode die het Bredase
schoonmaakbedrijf Klien sinds kort aanbiedt: verzegelen. Hierdoor zijn
behandelde oppervlaktes duurzaam en effectief beschermd tegen vuil,
krassen en UV-schade.

Bij verzegelen reinigen wij de ramen of zonnepanelen eerst met osmosewater en
waar nodig met reinigingsmiddel. Vervolgens brengen we de Klien verzegeling aan
die tot diep in de poriën trekt. Daarna polijsten we de zonnepanelen of ramen tot
een spiegelglad oppervlak. Ramen en zonnepanelen worden zo verzegeld
waardoor vuil minder hecht.

Hoe werkt verzegelen?

Ramen en zonnepanelen blijven door het verzegelen veel langer schoon. De
schoonmaakfrequentie kan in veel gevallen zelfs met de helft worden
teruggebracht. U bespaart daarmee een hoop onderhoudskosten.
Klien zonnepaneel- en glasverzegeling is een biologisch afbreekbaar product op
basis vanmineralen, oliën en water. Het is dus niet schadelijk voor het milieu of voor
de gezondheid. Verder geeft het een optimale glans, zorgt het voor een verbeterde
lichttransmissie en heeft het anti-graffiti eigenschappen.

De voordelen

Schoonmaakbedrijf Klien kan de reiniging van uw zonnepanelen of ramen
verzorgen, maar u kunt de schoonmaak ook laten opnemen in een uitgebreider
schoonmaakplan voor uw kantoor, bedrijf, appartementencomplex of woning. Klien
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Met iedere opdrachtgever bespreken we
de wensen, die we vastleggen in een op maat gemaakt schoonmaakplan. Zo weet u
precies waar u aan toe bent. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons
terecht.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
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Schoonmaakbedrijf Klien BV

Klien richt zich op 5 hoofdgroepen

Aanvullend leveren wij gespecialiseerde diensten zoals:

is opgericht in 1974 en heeft als kerntaak het schoonhouden van
appartementen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), huurcomplexen,
kantoren, schoolgebouwen, eetgelegenheden, algemeen intensief gebruikte
ruimtes en woningen. In de regio Breda, Roosendaal en Tilburg hebben we
meer dan 300 projecten in vast regulier onderhoud, waarvan sommige al
meer dan veertig jaar!

Daarnaast heeft Klien zich gespecialiseerd in het schoonhouden van ruimtes,
waar een hoge graad van hygiëne gewenst is (tot klasse D). Zo zijn wij vaste
partner bij het schoonhouden van verschillende units in het Amphia
Ziekenhuis in Breda.

Wij streven naar duurzame relaties. Wij vinden dat iedere opdrachtgever
uniek is. Daarom verrichten wij de werkzaamheden altijd opmaat en houden
we de communicatielijnen kort.

hogedrukreiniging, tapijtreiniging, verwijderen van graffiti, leegpompen van
ondergelopen kelders, het sneeuw- en ijsvrij maken van stoepen en opritten,
enz.

U kunt kiezen voor een of meer van onze diensten:

U ziet en ruikt het, we keep it clean!

Wij kunnen ook een combinatie van diensten voor u verzorgen. Vraag nu een
vrijblijvende offerte aan! Bel of mail ons voor meer informatie.

Schoonmaakbedrijf Klien BV
Weidehek 125a
4824 AT Breda

Tel: 076 - 520 80 43
info@klien.nl
www.klien.nl

• het bedrijfsleven: kantoren, openbare gebouwen, scholen en
utiliteitsgebouwen

• Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)
• de particulier, van alleen sanitair tot complete householding
• geclassificeerde, hygiënische schoonmaak (gezondheidszorg en

foodindustrie)
• zonnepaneel- en glasbewassing


