I−WAX

REVOLUTIONAIR
VLOERONDERHOUDSSYSTEEM

De i-wax methode is een duurzaam
en gebruiksvriendelijk vloeronderhoudssyteem voor alle harde en zachte
vloeren. Doordat de vloer continue gevoed
en gereinigd wordt, is periodiek onderhoud
zoals strippen/conserveren, schuren en/of kristalliseren niet meer nodig en behoudt de vloer
haar natuurlijke uitstraling.

Een bewuste keuze voor
efficientie

I-wax is een eenvoudig ‘3 in 1’ - systeem: stofwissen – moppen – verzorgen’, methodefouten zijn
hierdoor onmogelijk geworden. Mits regelmatige
toepassing van het continue systeem treedt er
geen randvergoring, wasopbouw en/of verpoedering meer op. Less is more!

eMOTIE

Het continue voeden en soepel houden van de
vloer zorgt het hele jaar door voor een optimale
schoonmaakkwaliteit en -beleving. Uw vloer blijft
het stralend visitekaartje van uw bedrijf!

economie

De i-wax methode verlaagt de kosten van het
vloeronderhoud aanzienlijk dankzij de besparing
op periodiek onderhoud en op de bijhorende
logistieke bewegingen.

ergonomie

Het inzetten van de i-wax methode in combinatie
met de juiste materialen verlicht het werk aanzienlijk. Ook het verplaatsen van zwaar meubilair is
verleden tijd.

ecologie

Dankzij i-wax moeten er geen milieubelastende
reinigingsmiddelen ingezet worden voor periodiek
onderhoud. Alle i-wax producten zijn gecertificeerd
met het Nordic Swan ecolabel.

Toepasbaar binnen uw bestaand schoonmaakschema!
Programma: 4x reinigen met I-WAX, 1x reinigen met STORFIX

I-WAX reinigingsmiddelen

I-WAX - 1L
Art. 370100
ook verkrijgbaar
in 5L (Art. 370102)
Milde en voedende
vloerreiniger

I-WAX C - 5L
Art. 370104
Geconcentreerde
milde en voedende
vloerreiniger

STORFIX - 1L
Art. 370110
ook verkrijgbaar
in 5L (Art. 370112)
Krachtige multireiniger met herstellende
eigenschappen

STORFIX C - 5L
Art. 370114

I-WAX WASH - 5L
Art. 370130

Geconcentreerde
krachtige multireiniger met herstellende
eigenschappen

Mild en fris geparfumeerd was- en
impregneermiddel
voor moppen

Interesse
in het i−wax
concept?
Bel je contactpersoon
of dichtsbijzijnde
BOMA-vestiging

BOMA =
100% ontzorging!

BOMA =
totaaloplossing voor de was

Geen druppel te veel
De i-wax methode staat garant voor een perfect resultaat
bij gebruik van een correcte dosering. Bespaar op watergebruik en kies uit onze diverse mogelijkheden: van handmatige tot automatische dosering.

• leveren en aansluiten wasmachine
• koppelen van efficiënte doseerinstallatie
• leveren van ecologisch wasmiddel én
mop ‘ready to use’-impregneermiddel
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Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en verdeelt
BOMA professionele schoonmaakmaterialen,
-producten en -machines met veel toegevoegde
waarde.

info@boma.eu • www.boma.eu
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