hygiëne care

woensdag

18:55

18:00 hygiëne care

Brandschone
en verzorgd
sanitair
Terwijl het laatste kantoorpersoneel het parkeerterrein verlaat, ontfermen
de medewerkers van Ruitenheer zich over de toiletten. Morgenochtend,
als iedereen weer aan het werk gaat, is alles brandschoon.

www.ruitenheer.nl

24-uurs service & onderhoud

hygiëne care

Ruitenheer
Naast hygiëne care kunt u bij ons
terecht voor gevelonderhoud,
schilderwerk, schoonmaak,
calamiteitendienst, beveiliging,
groenvoorziening, bouw, en
vloeronderhoud.

Uw wensen
staan centraal,
24 uur per dag
Uw wensen zijn ons uitgangspunt.

Frisse en smetteloos schone

zeer serieus. Voor het welzijn

sanitaire ruimtes zijn essentieel

van de werknemers, bezoekers,

voor elk bedrijf. En een gastvrij

gasten en patiënten moeten deze

gebaar voor gasten. Met

ruimtes op elk moment van de dag

Ruitenheer kiest u voor de best

smetteloos en bacterievrij zijn. Met

mogelijke professionele toilet

onze producten en diensten zorgt u,

hygiëne.

zonder eigen inspanning, op ieder
moment voor brandschone sanitaire

Alles in één keer geregeld

ruimtes.

Wij gaan gewoon door waar anderen

Van het schoonmaken van toiletten,

stoppen, 24 uur per dag en 7 dagen

het legen van de prullenbakken, het

Concurrerende tarieven

schoonmaken van de wastafels tot

Ons brede assortiment producten

het aanvullen van zeepdispensers,

komt uit onze eigen groothandel.

plaatsen luchtverfrissers en het

Deze producten zijn duurzaam en

vervangen van de handdoekrollen.

milieuvriendelijk en daarom voorzien

Ruitenheer regelt álles op het

van een Ecolabel. Doordat wij

gebied van hygiëne en sanitair.

rechtstreeks onze inkopen doen,

per week. Wij zijn benieuwd wat we
voor u kunnen doen!

kunnen wij scherpe tarieven bieden.

De beste producten

Vanzelfsprekend voldoen al onze

Ruitenheer maakt voor haar eigen

producten aan de modernste wet-

lijn gebruik van de beste producten

en regelgeving volgens de HACCP-

die momenteel verkrijgbaar zijn.

normen.

Ruitenheer biedtt u de mogelijkheid
tot het kopen, het huren of het

Geef de zorgen rond uw

in bruikleen nemen of onze

toiletruimtes uit handen en kies

gebruiksproducten.

voor een brandschoon resultaat,
altijd gevulde houders en
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1322 CK Almere
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Den Bosch
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Smetteloos en bacterievrij

dispensers en milieuvriendelijke

Ruitenheer neemt de zorg voor

schoonmaakmiddelen. Voor een

sanitaire ruimtes binnen bedrijven

zeer scherp tarief.

Postbus 60050
1320 AB Almere

(026) 327 35 42
(073) 642 73 68
(010) 204 59 23
(088) 697 55 60

www.ruitenheer.nl

Bel ons, 24 uur per dag

(020) 697 55 60

24-uurs service & onderhoud

