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Uw tapijt en stoffen meubels
weer als nieuw!
Elke dag wordt uw tapijt belopen en wordt er gebruik gemaakt van uw (stoffen)
meubels. Het is dan ook geen wonder dat hier dan vuilresten op achter blijven. In
plaats van het aanschaffen van een nieuw tapijt hebben wij de mogelijkheid om
uw tapijt weer een boost te geven. Onze specialist beoordeelt uw tapijt en kiest
dan de juiste reinigingsmethode om tot het beste resultaat te komen. Bedenk dat
bij een regelmatig onderhoud van uw tapijt de levensduur verlengd zal worden.
Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij de door ons ontwikkelde reinigingstechnieken ook toepassen op uw stoffen meubilair. Het is verbazingwekkend wat
het resultaat is na de behandeling door onze vakmensen. Uw meubels kunnen
weer jaren mee.

Reiniging van alle soorten
vloeren

Impregneren verlengd de
levensduur

Niet alleen uw tapijt is bij ons in
goede handen, ook uw marmeren
vloer, parket-, linovloer en zelfs uw
terrastegels kunnen door ons een
vernieuwende behandeling krijgen.
Niet alleen reinigen we alle soorten
vloeren, we geven na de schoonmaak de ondergrond ook een
beschermlaag zodat uw vloer beter
beschermd wordt tegen vuilresten.
Vraag onze adviseur om een behandeling op maat.

Naast het reinigen zijn wij ook
gespecialiseerd in het impregneren van uw tapijt en meubels.
Laat uw dure vloerbedekking en
stoffen meubels een speciale
coating geven en u zult zien dat de
levensduur significant verlengd
zal worden. Ook zal het onderhoud
hiervan in de toekomst veel gemakkelijker worden.

Kies ook voor de zekerheden
van FS Reinigingsspecialist!
Wij komen vrijblijvend bij u langs om u
kosteloos advies te geven omtrent het
onderhoud van uw vloeren en maken
desgewenst een prijsopgave. Wij werken al jarenlang met milieuvriendelijke
reinigingsmiddelen en lopen voorop
in de ontwikkeling hiervan. Met meer
dan veertig jaar ervaring kunnen wij u
een eerlijk advies geven en betaald u
nooit teveel.

