
 

 

 

 Jadon Parkeergarage Reiniging 
 

      

 

 



 

Achterweem 12  TEL : +31 488-430 289 Rabobank 35.64.09.414       IBAN: NL20 RABO 0356 4094 14   
6675 EG Valburg   FAX: +31 488-430 589 K.v.K nr. 1155494                                 SWIFT/BIC: RABO NL2U 
Nederland    @   : info@jadon.nl  BTW nr. NL8208.60.797B01               VAT No. NL8208.60.797B01 

 
 

 

Jadon Parkeergarage Reiniging: 

Vloeren spelen een steeds grotere rol bij het ontwerp van parkeergarages. Vloer coatingen in 
diverse, vaak lichte kleuren, winnen terrein ten opzichte van de conventionele betonvloer. 
Vervuilingen worden hierdoor eerder zichtbaar en kunnen niet goed met conventionele 
technieken gereinigd worden. De vloer, die juist een schoon en veilig gevoel moet geven aan 
bezoekers, vervuild en de garage veranderd in een onprettige omgeving. 

In veel gevallen worden de vloeren van garages onderhouden met veeg- en/of 
schrobmachines. Probleem van deze techniek is dat er geen diepte reiniging plaats vindt en 
de resultaten meestal onvoldoende zijn. De techniek werkt in principe goed maar voorkomt 
niet dat elke vloer op den duur vervuild raakt en niet meer goed schoon te krijgen is. Op dit 
moment is het tijd voor een intensieve Jadon reiniging!  

Uw parkeergarage is uw visitekaartje naar uw klant, een eerste indruk kan maar één keer 
gemaakt worden!  

Jadon neemt deze zorg voor u uit handen en zorgt voor een schone, hoogwaardige en 
veilige uitstraling! Wij garanderen u een schone garage, snel, milieuvriendelijk en 
professioneel gerealiseerd.  

Jadon is gespecialiseerd in het reinigen van vloeren, onze diensten worden ingezet voor het 
intensief reinigen van vloeren, renovatie werkzaamheden en totaalreiniging van garages.  

Ons gepatenteerde reinigingsprocedé kan zowel beton-, klinker-, en kunststofvloeren 
uitstekend reinigen. De vloeren worden poriëndiep met heet water gereinigd, waardoor 
oliesporen, fijnstof en andere vervuilingen loslaten en opgezogen worden. Uiteraard zonder 
beschadiging van vloeren en belijningen. 

Het reinigingsmiddel?  Water, puur water! 

Milieuvriendelijk: 
Tijdens de reiniging wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën of andere 
reinigingsmiddelen. Aantasting van vloeren of problemen in de olie- en vetafscheider door 
oplosmiddelen (emulgeren) worden hierdoor uitgesloten!  

Onze machines hebben specifieke voordelen voor het reinigen van garages; 

• afzuigsystemen voor het opzuigen van het reinigingswater van de vloer 
• vierwielaandrijving voor het probleemloos nemen van steile en gladde hellingen 
• geschikt voor een doorrijdhoogte van twee meter en 
• uitgerust met een roetfilter, die 99,8% roetdelen uit de uitlaatgassen haalt. 
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Totaalreiniging 
In veel gevallen wordt niet alleen de vloer door Jadon gereinigd maar ook direct 
aanrijdbeveiligingen, gaaswerk, wanden en eventueel plafonds. Alle werken worden met 
eigen materieel en medewerkers uitgevoerd. Ook kunnen wij u adviseren in structureel 
reinigingsonderhoud zodat uw garage te allen tijde schoon blijft! Wij kunnen u dus een 
totaalconcept aanbieden waarbij efficiënt gewerkt wordt met onze standaard hoge 
kwaliteitsnormen! 
 
Ervaring?  
Onze reinigingsteams hebben veel ervaring in het reinigen van verschillende ondergronden 
en weten precies hoe welke vloer gereinigd kan worden. Met meer dan 2.000.000m2 
gereinigd oppervlak, hebben wij vrijwel elke denkbare vloer gereinigd. Ervaring die ons 
dagelijks helpt om een maximaal eindresultaat aan onze opdrachtgevers te kunnen 
garanderen. 
 
Onze opdrachtgevers zijn: 

• Gemeenten 
• NS/NMBS/DB 
• Vastgoedbeheerders 
• Parkeerbedrijven 
• Luchthavens 
• Industrie 

 
Onze aanpak: 
In een eerste gesprek met onze klant worden de wensen en eisen van de klant opgenomen. 
Vervolgens wordt, vrijblijvend, een uitgebreide en gespecificeerde offerte opgemaakt van het 
te reinigen object. In de meeste gevallen kunnen wij, vooraf, de opdrachtgever het 
eindresultaat tonen aan de hand van beeldmateriaal van gelijksoortige al gereinigde 
oppervlakken. Na goedkeuring van de offerte wordt, in overleg met de klant, een planning 
gemaakt en vindt de reiniging plaats.  

Na een eerste reiniging (nul-beurt) kunnen wij u adviseren over eventuele 
onderhoudsreinigingen. Ook in het dagelijks onderhoud dat de klant zelf uitvoert kunnen wij 
adviseren en sturen om zo een maximaal resultaat te behalen en te behouden met de 
bestaande middelen.  

Interesse? Wij adviseren u graag! 
Bent u geïnteresseerd, en wilt u graag meer informatie over onze dienstverlening, dan 
maken wij graag een afspraak om u te informeren. U kunt ons hiervoor direct bereiken per 
telefoon 0488-430 289 of per e-mail: info@jadon.nl 
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Resultaten parkeerdek reiniging: 
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  Klinkerverhardingen                 Betonvloeren 

     
  Coating- en gietvloeren, glad of ruw afgewerkt. 

     
 Afwerking ook in hoeken en op moeilijk bereikbare plaatsen 

mailto:info@jadon.nl�

	algemeen foto
	algemeen
	Totaalreiniging
	In veel gevallen wordt niet alleen de vloer door Jadon gereinigd maar ook direct aanrijdbeveiligingen, gaaswerk, wanden en eventueel plafonds. Alle werken worden met eigen materieel en medewerkers uitgevoerd. Ook kunnen wij u adviseren in structureel ...
	Ervaring?
	Onze reinigingsteams hebben veel ervaring in het reinigen van verschillende ondergronden en weten precies hoe welke vloer gereinigd kan worden. Met meer dan 2.000.000m2 gereinigd oppervlak, hebben wij vrijwel elke denkbare vloer gereinigd. Ervaring di...
	Onze opdrachtgevers zijn:
	 Gemeenten
	 NS/NMBS/DB

	Jadon Parkeergarage Reiniging

