BOMA WASHROOM
ALL INCLUSIVE

De totaaloplossing voor de hygiëne-uitrusting van uw toiletruimte

‘BOMA Washroom All Inclusive’ is
een innovatieve totaaloplossing voor de
hygiëne-uitrusting in uw sanitair. Op basis
van het aantal medewerkers en bezoekers
wordt een jaarbudget afgesproken dat alle
aspecten van de toiletinrichting omvat: het
ophangen van de toestellen, de levering van
de navullingen, het onderhoud, het vervangen
van de batterijen en het monitoren van het verbruik.
Geen langdurige contracten. Enkel wat je echt nodig
hebt wordt helder en overzichtelijk gefactureerd.

lago ⁄ WHITE

Een bewuste keuze voor
eMOTIE

Onze uniforme dispenserlijnen geven een stijlvolle
uitstraling aan uw sanitair en organisatie. Na keuze
van de passende lijn en kleur integreren onze dispensers naadloos in uw interieur.

economie

Een ‘All Inclusive’ pakket biedt 100% controle over
uw budget. Dankzij eerlijke monitoring van uw
behoefte leveren wij op het juiste moment wat u
nodig hebt en rekenen wij aan wat u verbruikt, niet
meer, niet minder.

ergonomie

Onze ‘All Inclusive’ service inclusief ‘levering tot in
de werkkast’ ontzorgt u van gesleur met dozen.

efficientie

De BOMA-dispensers zijn bedrijfszeker, gebruiksvriendelijk én hygiënisch. Het ingenieuze ‘continu’
bijvulsysteem zorgt ervoor dat u nooit meer voor
onaangename verrassingen staat: nooit meer lege
dispensers!

ecologie

De intelligente dispensers zorgen ervoor dat er
geen vel papier en geen druppel zeep verspild
wordt. Onze keuze voor ‘ecolabel’-papier afkomstig
van duurzame bosbouw maakt deel uit van onze
geïntegreerde MVO-visie.

> Wij zorgen voor een absolute ontzorging
zodat u meer tijd heeft voor uw kerntaken!

sanox ⁄ roestvrij staal

admire ⁄ enjoy green

Wat krijgt u bij de keuze voor
‘BOMA Washroom All Inclusive’?

U wordt ontzorgd
dankzij heldere afspraken

P de meest ecologische en hygiënische oplossing

Een contract met een looptijd van 2 jaren (met mogelijkheid
tot 2 x 2 jaren verlenging) omvat de vaste driemaandelijkse
‘all in’ kosten en alle afspraken omtrent de bijhorende service.

voor uw toiletruimte

P een gekend jaarbudget van bij de start,

geen basisinvestering nodig
P inrichting van uw toiletruimte(n) met stijlvolle en
uniforme papier- en zeepdispensers, luchtverfrissers,
dameshygiënezakjes en afvalbakken
P montage en gebruik van de dispensers
P jaarlijks onderhoud van de dispensers
(inclusief vervanging batterijen)
P herstelling of vervanging van defecte dispensers
P spontane periodieke levering van navullingen na
monitoring van uw verbruik op basis van het aantal
medewerkers en bezoekers
P facturatie desgewenst via uw partner-schoonmaakbedrijf

BOMA, everything
for cleaning & hygiene
Voorkom een verkeersinfarct en bundel uw bestellingen voor
schoonmaak en hygiëne via één kanaal: u ontvangst alles in
één levering op één factuur!

Interesse
in ons
voorstel?
Bel je contactpersoon
of dichtsbijzijnde
BOMA-vestiging

Onze dispenserlijnen:
UNIEKE DISPENSERLIJN

INTELLIGENTE DISPENSERLIJN

RVS-DISPENSERLIJN

• moderne en eigentijdse uitstraling
• stijlvol in elke toiletruimte
• thuis in elke omgeving dankzij
verwisselbare frontplaatjes
• slim en kostenbesparend
• aangenaam en efficiënt in gebruik
• kiezen voor hygiëne en
gebruiksgemak

• stijlvolle uitstraling van
uw toiletruimte
• de juiste sfeer dankzij de juiste kleur
• nooit leeg
• geen verspilling dankzij efficiënte
verdeling van zeep en papier
• bedrijfszeker en ‘voor de hand
liggend’ gebruik
• kiezen voor klasse en netheid

• kwalitatieve uitstraling in
roestvrijstaal
• robuust en vandalismebestendig
• makkelijk te onderhouden
• eenvoudig en efficiënt in gebruik
• kiezen voor tijdloze functionaliteit
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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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