
DE TOTAALOPLOSSING VOOR EEN 
OPTIMALE HYGIËNE IN ZORGINSTELLINGEN

BOMA HEALTHCARE



CIRCULAIR.
Werken aan een schone toekomst
Ook in de schoonmaak is duurzaamheid en 
rekening houden met het milieu een belangrijk 
thema. Terecht, want het schoonmaken van nu 
mag niet leiden tot de vervuiling van morgen. 
Daarom evolueren we graag naar een circulaire 
aanpak. Dit stelt jou in staat om een positieve 
bijdrage te leveren door de impact op een beter 
milieu en werkklimaat te vergroten. 

EFFICIENT.
Zorgeloos aan de slag
Bij BOMA draait alles om ontzorging: een 
volledige en tijdige levering van professionele 
materialen, producten en machines, dat vinden 
wij vanzelfsprekend. De beste oplossing voor 
jouw organisatie komt tot stand dankzij onze 

ondersteunende diensten die focussen op 
efficiëntie. Innovatieve schoonmaakconcepten, 
heldere werkplannen, praktisch advies op je 
werkvloer en onderhoud van je reinigingsmachines, 
het wordt al meer dan 45 jaar gesmaakt!

LEUK.
Werken met BOMA is werken met 
een glimlach
Samenwerken met BOMA is ervaren dat je 
altijd contact hebt met een medewerker die 
jouw wensen kent. Een levering van BOMA 
is geen bouwpakket. Elke werkwagen krijg je 
startklaar geleverd, waar en wanneer je wil. Ook 
de gezondheid van de schoonmaker staat bij 
ons centraal. Samen met onze praktijkgerichte 
opleidingen creëer je zo een leuke werksfeer en 
medewerkers met een glimlach.

Met BOMA wordt schoonmaken 
circulair, efficiënt en leuk!

 

BOMA HEALTHCARE is een uniek 
en efficiënt totaalconcept voor een 
optimale hygiëne in zorginstellingen. 
Ontdek hoe onze innovatieve schoon-
maakoplossingen kunnen bijdragen tot 
een perfect schoonmaak-resultaat in jouw 
organisatie.



‘Zorg voor hygiëne in je instelling begint bij 
een goede mattenkeuze, zowel binnen als buiten.’

•  Tot 90% van het vuil komt van buiten naar binnen

•  Matten houden vocht en vuil uit de gangen met minder 
valpartijen tot gevolg

•  Efficiënte plaatsing van goede matten verlengt de 
levensduur van je achterliggende vloeren

BOMA levert en plaatst de toonaangevende merken CORAL 
en 3M. Onze mattenadviseur presenteert je graag ons stijlvol 
en hoogwaardig aanbod.

Geen behoefte meer aan dure huurcontracten met deze efficiënte borstelstofzuiger

Afvalbakken

INKOM

Waarom 
schoonloopmatten?

BOMA biedt talloze 
oerdegelijke buiten- 
afvalbakken die de 
omgeving proper 
houden. Verkrijgbaar in 
alle maten en gewichten.

>  Modellen MET of 
ZONDER asbak.



Machines
Boma Machinery heeft een aantrekkelijk assortiment van kwalitatieve 
schoonmaakmachines voor je zorginstelling: van stof- en waterzuiger 
over éénschijfsmachine tot schrobzuigmachine en veegmachine.

Naast aankopen biedt BOMA ook 2 interessante formules aan voor de huur van schoonmaakmachines: de ‘BOMA 
fleet’ formules ontzorgen je machinepark zodat je meer tijd en investeringsbudget overhoudt voor je kerntaken.

GANGEN

Eigen team van service-techniekers voor levering en onderhoud van reinigings- machines

Toepasbaar binnen je bestaand schoon- 
maakschema! Programma: 4x reinigen met 
I-WAX, 1x reinigen met STORFIX

PRODUCTEN
I-WAX verlengt de levensduur en de natuurlijke 
uitstraling van je vloeren. De I-WAX methode is 
een duurzaam en gebruiksvriendelijk vloeronder-
houdssysteem voor alle harde en zachte vloeren. 
Doordat de vloer continu gevoed en gereinigd 
wordt, is periodiek onderhoud zoals strippen/con-
serveren, schuren en/of kristalliseren niet meer 
nodig.



TOILETINRICHTING
Een goede handhygiëne is de basis voor het terugdringen van kruisbesmettingen in een zorginstelling. 
BOMA biedt een breed assortiment van functionele dispensers met een uniek en tijdloos design. Voor 
de publieke toiletruimte en de kamers heb je de keuze uit complete lijnen van (schuim)zeep- en papier-
dispensers. Onze performante leveringsdienst levert de navullingen waar en wanneer je wil.

> Levering en montage inbegrepen 

SANITAIR

Ken je de werkelijke kost van je toilet- ruimtes? Vraag naar onze tools!



KAMERS

Methodekeuze op maat van je instelling

•  Hoogwaardig Click’M C vlakmopsysteem voor 
gebruik met magnetic mops

•  Geschikt voor vloeronderhoud op plaatsen waar 
hygiëne extra belangrijk is en wasvoorziening 
voor moppen aanwezig is

•  Voor zowel stofwissen als klamvochtige reiniging 
van vloeren

•  Maakt vooraf stofwissen overbodig

•  Zeer wendbare mini-schrobzuigmachine

•  De perfecte machine voor een ergono-
mische, efficiënte en grondige reiniging 
van de patiëntenkamers

•  Onmiskenbaar één van de belangrijkste 
innovaties in de schoonmaak

‘ONE STEP’ – MOPSYSTEEM

I-MOP

‘TWO STEP’ – MOPSYSTEEM

•  Hoogwaardig Click’M C vlakmopsysteem voor 
gebruik met magnetic mops

•  Geschikt voor vloeronderhoud op plaatsen waar 
hygiëne extra belangrijk is en wasvoorziening 
voor moppen aanwezig is

•  Voor klamvochtige reiniging van vloeren

•  Vooraf stofwissen is aangewezen
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2



•  Hoogwaardig assortiment van Greenspeed microvezeldoeken. Zowel herbruikbare als disposable doeken.

•  Met vouwtechniek-bedrukking voor het vermijden van kruisbesmettingen

•  Extra lange levensduur

•  Zeer geschikt in combinatie met de Greenspeed Micro Scrub: 
het hygiënische alternatief voor de klassieke schuurspons

•  Gebruiksvriendelijk, zuinig en ecologisch

•  Geschikt voor grondige reiniging van 
moeilijk te behandelen oppervlakken

•  Ook geschikt voor het doorbreken en 
verwijderen van de bio-film

MICROVEZELDOEK

STOOMREINIGING



KAMERS

C−Shuttle
De Greenspeed C-Shuttle is een innovatieve werkwagen die volledig afsluitbaar, compact 
en gemakkelijk wendbaar is. Daarenboven is de werkwagen vervaardigd uit 75% gerecycleerd 
plastic. Alle gebruikte materialen zijn van de hoogste kwaliteit en zijn 100% recycleerbaar. 

Greenspeed, crazy about cleaning
Greenspeed streeft naar slimme schoonmaakoplossingen met een positieve impact 
voor mens en milieu. De meeste Greenspeed producten worden duurzaam en 
ecologisch geproduceerd in Boulogne-sur-Mer en voldoen aan de strengste milieu-, 
kwaliteit-, en gezondheidseisen.

PROBIO, een optimale 
milieubevorderende werking
De Greenspeed Probio producten zijn de volgende stap naar 
een circulaire schoonmaak. Deze dagelijkse reinigers zorgen 
voor een optimale milieubevorderende reiniging, ze zijn dé 
oplossing om geurproblemen aan te pakken en ze verbeteren 
de balans tussen pathogene en niet-pathogene bacteriën. 
Bovendien zijn de Probio producten vrij van gevarensymbo-
len, waardoor ze zeer veilig zijn in gebruik.



Ziekenhuishygiëne vraagt om een specifieke aanpak

Met het hoogconcentraat Unidrop heb je 
slechts nood aan 2.5 ml op 4 liter water 
om moppen gebruiksklaar in te zetten. 

De toevoeging van TZ 500 
versterkt de schoonmaak-
werking en doorbreekt de 
bio-film. Deze stabilisator op 
basis van waterstofperoxide 
zorgt ervoor dat geïmpreg-
neerde doeken en moppen 
gedurende minstens 48 uren 
veilig gebruikt kunnen wor-
den. Verstuivers hoeven niet 
meer dagelijks gereinigd en 
ontsmet te worden en ook 
het drogen van doeken en 
moppen is niet meer nodig 
met TZ 500.

Bio-reiniging met de Cobra Sweeper = 
periodiek reinigen met een extra hygiënische 
en antibacteriële vloertrekker om de bio-film, 
opgebouwd ten gevolge van dagelijkse reini-
gingsbeurten, te verwijderen.

UNIDROP TZ 500

BIO−REINIGING

Onze technische dienst installeert het 
BOMAX doseersysteem met slagvaste,  
afsluitbare omkasting in RVS op maat van 
je project.

BOMAX DOSEERSYSTEEM



KEUKEN
•  Een compleet assortiment van specifieke reinigingsmiddelen 

en alle benodigde hulpmaterialen

•  Installatie en programmatie van doseerpompen op 
vaatwasmachines door onze specialisten

•  Opmaak van reinigings- en ontsmettingsplannen op maat 
om de voedselveiligheid in je instelling te waarborgen

•  Mogelijkheid voor audit ter optimalisatie van de  
hygiëne-procedures in je keuken

SPECIALISTEN IN ELK DOMEIN
BOMA biedt ook een totaaloplossing voor de schoonmaak in professionele (groot)keukens en voor de was in je instelling.

WAS
•  Een compleet assortiment van specifieke wasmiddelen

•  Installatie en onderhoud van doseerpompen op 
wasmachines door onze specialisten

•  Programmatie van het juiste wasprogramma om de levens-
duur van doeken en moppen te verlengen

•  Een nauw partnership met wasmachinefabrikanten

•  Opmaak van wasplan op maat 

Reinigings- en ontsmettingsplanAfwaskeuken
voorbeeld grootkeuken

Versie: 19/07/2016

Oppervlak Product Dosering

Methode

Opmerking Frequentie Controlehanden wassen Absynth foam hygiene 1 x pompen Absynthzeepdispenser
handen goed inschuimenmet zeep handen spoelen onderstromend water

handen drogen met papier INDIEN NODIG

manuele afwas Extra afwas citroen 1 x knijpen in afwasbak(Extra Afwas Citroen)
afval verwijderen afwassen in de verdunning vaat spoelen vaat aan de lucht latendrogen

TIJDENS DE DIENST

visueelverantwoordelijkevaatwasmachine:afwasfase DW Liquid automatische doseringdoor vaatwaspompTwindose 10
afval verwijderen onder de douchekraan metkoud water spoelen

vaatwasmachine latenafwassen temp: 55 à 60°C
TIJDENS DE DIENST

visueelverantwoordelijkevaatwasmachine:spoelfase DW Shine 4 automatische doseringdoor vaatwaspompTwindose 10

door vaatwasmachine latenspoelen temp: 85 à 90°C
TIJDENS DE DIENST

visueelverantwoordelijkevaatwasmachineontkalken DW Calc 50 à 100ml/L warm
water vaatwasdoseerpompuitzetten Twindose 10

vaatwasser opvullen metwater en product toevoegen
30 minuten laten draaien vaatwasmachine naspoelen vaatwasdoseerpomp terugaanzetten Twindose 10

INDIEN NODIG

visueelverantwoordelijkespoelbak reinigen FD Hipro automatische doseringdoor Bomax 4BB
verdunning aanbrengen reinigen met groene doek spoelen oppervlak aan de lucht latendrogen

NA IEDER GEBRUIK

visueelverantwoordelijkewerkoppervlakkenreinigen FD Hipro automatische doseringdoor Bomax 4BB
verdunning aanbrengen reinigen met groene doek spoelen

droogtrekken methandwisser

NA IEDER GEBRUIK

visueelverantwoordelijke



Bij de implementatie van een nieuw schoonmaaksysteem 
laten wij niets aan het toeval over. Via een stappenplan en in 
nauw overleg met de ziekenhuishygiënisten, de schoonmaak-
verantwoordelijken en hun uitvoerende krachten zorgt het 
BOMA HEALTHCARE – support team voor een professionele 
begeleiding van A tot Z:

Analyse van de actuele situatie
•  personeel 

•  hygiëneprocedures

•  huidige methode en materialen

•  was: organisatie / flow

•  inventarisatie reiningsoppervlakte

Voorstel op basis van 
•  budget

•  timing

•  calculaties

•  kwaliteitsverwachtingen

De implementatie van de nieuwe 
schoonmaakmethode komt tot stand via 
onze Boma Academy. Zij verzorgen 
•  deskundige opleiding van leidinggeven en uitvoerenden

•  werkplannen op maat van je organisatie

SUPPORT TEAM

Ons BOMA HEALTHCARE – supportteam 
zorgt voor een intensieve begeleiding op 
de werkvloer met behulp van frequente 
locatie-bezoeken en periodieke rapporten.



Bel je contactpersoon 
of dichtstbijzijnde 
BOMA-vestiging
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1   Antwerpen (BE) 
T +32 3 231 33 89

2   Hasselt (BE) 
T +32 11 27 93 93

3   Brussel (BE) 
T +32 2 203 60 35

4   Herstal (BE) 
T +32 87 66 14 83

5   Biddinghuizen (NL) 
T +31 32 133 38 08

6   Rotterdam (NL) 
T +31 10 750 01 00

7   Duiven (NL) 
T +31 31 675 22 50

8   Eindhoven (NL) 
T +31 40 851 90 60

9     Luxembourg (LU) 
  T +352 26 29 68 88

10   Wambrechies (FR) 
T +33 3 20 43 16 13

11   Etoile-sur-Rhône (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

12   La Garde (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

info@boma.eu • www.boma.eu

Al meer dan 45 jaar ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakmaterialen, 
-producten en -machines met veel toegevoegde waarde voor zorginstellingen.

Interesse in 
boma health− care?

jouw keuze voor BOMA
 

alles via één kanaal praktijkgerichte 
opleidingen

één vast 
aanspreekpunt

ontwikkeling innovatieve 
producten

tijdbesparende 
bestelsystemen

technisch advies 
op je werkvloer

eigen servicedienstleveringen tot in 
je voorraadkast

circulaire concepten oplossingen op maat


