Voor een schone Stad

Voor en na

H2O

De professionals
Jadon heeft jarenlang ervaring in het reinigen van bestratingen, en
het verwijderen van kauwgom in de openbare ruimte. Met onze unieke
reinigingstechniek verwijderen wij machinaal kauwgom en reinigen wij
tegelijkertijd uw straatwerk. Daarnaast zijn wij o.a. ook actief in het
reinigen van bus- en treinstations, parkeergarages, industrievloeren,
tankstations en luchthavens.
Onze dienstverlening kenmerkt zich door een klantgerichte
bedrijfscultuur en een flexibele organisatie met korte lijnen. Ieder traject
begint met een gedegen advies op maat en mondt uit in een optimaal
eindresultaat, waarbij de beleving van onze opdrachtgevers centraal staat.
Pas als onze klant tevreden is zijn wij het ook!
Jadon werkt door heel Nederland, België en Duitsland. Daarnaast hebben
wij internationale samenwerkingen met bedrijven die met behulp van
Jadon machines reinigingen uitvoeren.
Inmiddels zijn er al miljoenen vierkante meters straatwerk
gereinigd, hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers
te allen tijde optimaal adviseren ongeacht
het type verharding of
vervuilingsgraad.

H2O

Innovatieve systemen voor
een optimaal resultaat

Schone steden zijn
aantrekkelijke steden

Het gepatenteerde en unieke Jadon reinigingsprocedé
is volledig in eigen huis ontwikkeld en is gebaseerd op heet
water en stoom. Door een juiste combinatie van verschillende
reinigingstechnieken worden alle soorten vervuilingen in één
behandeltraject bewerkt en verwijderd. Snel, milieuvriendelijk
en uiterst effectief!

Winkelgebieden worden in toenemende mate
aantrekkelijk gemaakt met hoogwaardige sierbestrating,
vaak in lichte kleuren. Tegelijkertijd nemen de inwoners en
bezoekersaantallen toe. Regulier onderhoud, zoals vegen,
helpt echter niet voorkomen dat het straatwerk door allerlei
invloeden vervuild, en een grauwe uitstraling krijgt. Het
oorspronkelijke ontwerp wordt hierdoor teniet gedaan.

Het vrijgekomen reinigingswater wordt direct van het
oppervlak opgezogen en in de machine gefilterd. Het water
en vastvuil kunnen zo gescheiden worden afgevoerd. De
machine kan volledig zelfstandig werken en heeft alleen een
watertappunt in de buurt van de locatie nodig.
Moeilijk bereikbare plaatsen, of achtergebleven restanten,
worden handmatig gereinigd, hiervoor worden, zoveel
mogelijk, afgeschermde werktuigen gebruikt aangesloten op
de machine. In deze werkgang kan ook direct straatmeubilair
gereinigd worden of wordt wildplak en graffiti verwijderd.

Kauwgom, vaak in grote hoeveelheden aanwezig, is een
grote bron van ergernis. Maar ook grauwsluier, afkomstig van
weer- en verkeersinvloeden zorgt voor een vieze grijze laag
over de bestrating. Hierdoor staat het straatbeeld al snel
onder druk! Een intensieve Jadon reiniging is noodzakelijk!
Na een reiniging door Jadon ondergaat het straatbeeld
een ware metamorfose. Elk bestratingtype ziet er weer uit
als nieuw! Voor iedereen is hierdoor het resultaat direct
zichtbaar, de mensen zien dat er daadwerkelijk iets gebeurd!
Een schoon winkelgebied trekt bezoekers, geeft het
centrum uitstraling, zorgt voor veiligheid, en levert alle
partijen alleen maar voordeel op!
Is uw straatwerk wel vervuild maar heeft u geen last van
kauwgomvervuiling, dan kunnen wij uiteraard ook alleen uw
straatwerk reinigen. Tijdens een Jadon reiniging wordt alle
vervuiling aangepakt, de meest voorkomende zijn;
– Grauwsluier,
afkomstig van weer en verkeersinvloeden (fijnstof)
– Kauwgom
– Algen- en mosafzettingen,
deze kunnen bij vochtig weer valgevaar opleveren
– Olie- en vetvlekken
Jadon garandeert u; een schoon en kauwgomvrij
winkelgebied, snel en vakkundig gerealiseerd, milieuvriendelijk
en met een minimum aan overlast!

Inzetgebieden
Onze machines worden op een breed vlak ingezet. Onze geavanceerde techniek is niet alleen geschikt voor kauwgomverwijdering en straatwerkreiniging, maar voor iedere denkbare vervuiling.
Voorbeelden van andere inzetgebieden zijn;
• Industrie
: reinigen van bedrijventerreinen, coating- en betonvloeren binnen en buiten
• Parkeergarages : reinigen van coating-, beton en klinkerverhardingen binnen en buiten.
• Luchtvaart
: landingsbanen, rubber verwijderen, platforms reinigen
• Wegenbouw
: parkeerplaats reinigen, wegdekreiniging, tunnelvloeren en -wanden reinigen
• Calamiteiten
: oliespoor verwijdering, wegdek of terrein reiniging na ongevallen

Milieu en Duurzaamheid

Kwaliteit en veiligheid

Door onze geavanceerde technieken en doordachte
werkmethodes kunnen wij op een verantwoorde wijze met
ons milieu om gaan;
Om het milieu zoveel mogelijk te ontzien, gebruiken
wij geen reinigingsmiddelen of chemicaliën zelfs geen
‘milieuvriendelijke’ of ‘biologisch afbreekbare’ Jadon
onderscheidt zich in dit opzicht in de markt!

Veel van ons werk wordt uitgevoerd in openbaar gebied
of op plaatsen met veel publiek, direct onder de ogen van de
gebruikers. Hoge kwaliteit- en veiligheidsnormen zijn alleen
daarom al standaard bij Jadon.

Het Jadon reinigingsmiddel is water, puur water.
Al onze machines zijn voorzien van een roetfilter om
zo de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en milieu
tot een minimum te beperken. De energie die tijdens het
reinigingsproces vrijkomt in de vorm van stoom en warmte,
wordt direct weer teruggewonnen. Hierdoor wordt maar
liefst 40% van de energie uitgespaard die nodig is voor het
verwarmen van het water.
Door velen worden onze reinigingen ook als duurzaam
bestempeld. Bestratingen krijgen immers een langere
levenscyclus omdat de uitstraling niet terugloopt, maar door
de jaren op een hoog niveau blijft. Zelfs bestratingen die
al jaren niet gereinigd zijn, zijn voor Jadon geen partij! De
bestratingmaterialen kunnen hierdoor langer mee zonder dat
deze vervangen moeten worden.

Jadon is dan ook VCA en BTR gecertificeerd, wat een
strakke aanpak garandeert op het gebied van veiligheid
voor onze medewerkers en omstanders.Voor het werken
tussen publiek hebben wij goed doordachte werkmethodes
waardoor veiligheid optimaal is en overlast tot een minimum
wordt beperkt.
Onze medewerkers worden intern opgeleid tot
vakmensen, en hebben de beschikking over de modernste
apparatuur die doorlopend wordt doorontwikkeld. Door
de invoering van een continu verbeteringsproces voor onze
organisatie, medewerkers en apparatuur, kunnen wij onze
opdrachtgevers te allen tijde een optimale dienstverlening
bieden.
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