De perfecte balans tussen methode, resultaat, milieu en onze klant.

SupraTrap

Met SupraTrap maken wij in een handomdraai een trappenhuis schoon. Eenvoudig, snel en met
een superieur resultaat! Trappenhuizen vergen veel van schoonmakers. Hoe het beter en sneller
kan? De SupraTrap methode maakt het medewerkers gemakkelijk en levert een uitstekend
resultaat. Beter voor onze medewerker, beter voor u.
Wat betekent onze SupraTrap methode
•
•
•
•
•

Arbo verantwoord, minder belasting voor onze medewerkers.
Geen emmers met vies water meer.
Superieur reinigingsresultaat.
Minder verbruik van chemie en water.
Inzetbaar op alle waterbestendige vloeren.

SupraTrap, de ultieme methode voor het reinigen van trappenhuizen.
De SupraTrap methode maakt gebruik van de SupraMop:
•
•
•
•

Neemt zeer snel en effectief losgeweekt- én droog vuil op.
Absortbeert maximaal (t.o.v. van standaard vlakmoppen).
Laat zeer geleidelijk het, in water opgeloste, reinigingsmiddel los.
Laat een optimaal gereinigd oppervlak achter.
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SupraTrap
De methode:

Veeg het losse vuil van de trap en bordes.
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Vul de drukspuit met 5 liter water en voeg 1 dosering chemie toe.

Nevel 1 bordes en 1 trap in en laat deze enkele minuten inwerken.

Plaats een schone SupraMop onder de vlakmopplaat.

Mop het bordes en de trap van boven naar beneden.

Haal de vuile mop van de vlakmopplaat en plaats deze in de zak voor de vuile
moppen. Herhaal vervolgens vanaf stap 1.
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