IP Zanten
De reinigingsspecialist waar u blij van wordt!
IP Zanten is met diverse vestigingen in Brabant en Limburg gespecialiseerd in de toelevering van en
advisering over MRO producten en daarmee samenhangende diensten. Eén van onze hoofdproductgroepen
is reinigingsmachines, een groep waarmee wij u compleet kunnen ontzorgen.
Voldoet uw huidige reinigingsmachine nog aan uw eisen? Of heeft

klanten investeren we continu in een specialistische afdeling die u

uw bedrijf ontwikkelingen doorgemaakt en twijfelt u over de efficiëntie

alle zorgen uit handen kan nemen op het gebied van schoonmaak.

van uw huidige schoonmaakmethode? Bent u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen op reinigingsgebied?

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak om uw wensen met
ons te delen en bel: (0413) 34 85 85

REINIGINGSWANDELING®
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen
bieden wij u graag een reinigingswandeling® aan. Tijdens deze
reinigingswandeling® loopt de specialist samen met u door uw bedrijf
om risico’s op het gebied van veiligheid en hygiëne te identificeren.
Onze reinigingsspecialist geeft u vervolgens direct advies over de
mogelijkheden die we u kunnen bieden met betrekking tot het
vermijden van deze risico’s. Omdat wij het beste willen voor onze

Nilfisk SC351 [met 37 cm schrobdek]
compacte schrobzuigmachine
De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine voegt ‘nieuwe’ prestaties toe aan eeuwenoude Nilfisk
tradities van vertrouwde en betrouwbare reinigingsapparatuur. Ideaal voor de reiniging van hotels,
scholen, winkels, kantines en cafe’s. De Nilfisk SC351 biedt unieke prestaties in een kleine handige
schrobzuigmachine.

Nilfisk SC401 [met 43 cm schrobdek]
compacte schrobzuigmachine
De compacte en gemakkelijk manoeuvreerbare Nilfisk SC401 walk-behind
schrobzuigmachine biedt de snelheid, accuratesse en gebruiksgemak die
nodig zijn voor een betere vloerreiniging. Deze schrobzuigmachine heeft een
zeer laag geluidsniveau om dagschoonmaak mogelijk te maken - zelfs in
geluidsgevoelige
omgevingen.

Nilfisk SC500 [met 53 cm schrobdek]
middelgrote schrobzuigmachine
De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine is ontwikkeld om de
productiviteit te verbeteren en de reinigingskosten te verlagen.
Deze resultaten worden bereikt door een grotere
gebruiksvriendelijkheid en een serie technische
kenmerken die reinigen overdag mogelijk maken
en zorgen voor het meest efficiënte gebruik
van water en reinigingsmiddel. Een betrouwbare
keuze voor schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen,
scholen, kantoren, supermarkten, winkels,
sporthallen, restaurants, hotels en
industriële omgevingen.

NU 1 JAAR LANG
GRATIS CHEMIE*
BIJ AANSCHAF VAN EEN
NILFISK SCHROB-/ZUIGMACHINE
Wij ruilen desgewenst uw oude machine in!
Deze actie loopt van 1 september t/m 30 november 2019.

* De gratis chemie
gedurende een jaar betreft
een product van Nilfisk. Voor
alle exacte voorwaarden,
neem contact met ons op.

Neem voor meer informatie direct contact op met onze productspecialist Tonny Schoenaker. Mobiel (0)6 111 318 57 / Email: tschoenaker@zanten.nl
Hoofdvestiging Veghel
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Kijk voor meer info op:
www.industriepartner.nl

www.zanten.nl

Kijk voor meer info op:
www.one-mrosupply.com/nl

