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“ Revolutionair systeem!

SVP Schoonmaak uit Rotterdam is een ambitieus en professioneel
schoonmaakbedrijf uit Rotterdam. Eigenaren zijn Dimitri van Vliet
en André Ponsen. “De lat ligt hoog en binnen de schoonmaakbranche, willen we niet één van de zovelen zijn”.
In de zoektocht naar een revolutionair schoonmaaksysteem
zijn we bij Meclean uitgekomen. We waren specifiek op zoek naar
een hogedruk-stoom reinigings techniek waarbij de ondergrond
van het te reinigen oppervlak (van o.a. gevels en terrassen) niet
door water onder hogedruk wordt aangetast. Na een demonstratie
van de SteamPLUS® - techniek waren wij volledig overtuigd.
SteamPLUS® voegt daadwerkelijk iets toe aan de kwaliteit die wij
willen leveren. Doordat SteamPLUS® een techniek is waarbij de
stoom onder 200 bar wordt aangebracht kan er ook nog eens
heel snel worden gewerkt!
De Trailerjet is geleverd compleet met aggregaat, werkverlichting
én terugspoelopening. Door zijn compacte vorm en eenvoudige
bediening is deC (3)
Trailerjet
/ M (95) / Y voor
(97) / K SVP
(5) inmiddels onmisbaar!
Kortom, een echte alleskunner en zeker revolutionair te noemen!
C (100) / M (75) / Y (0) / K (0)

Dimitri van Vliet, Directeur SVP Schoonmaak
www.svpschoonmaak.nl

SERVICE RESPONS BINNEN 4 UUR
Op 7 locaties in Nederland en België staan onze
technische mensen klaar om service te verlenen.
Met een responstijd van 4 uur wordt stilstand
tot een minimum beperkt.

TRAILERPACK

TRAILERPACK IN
BEDRIJFSAUTO

HOGEDRUKTRAILER

TRAILERJET

Alleen B-rijbewijs nodig.
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TRAILERJET XL
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kwaliteit én prijs op
het juiste niveau!
200, 350 of 500 bar uitvoering
Watertank 500 liter (i.p.v. 200 ltr.)
Brandstoftank 60 liter
Standaard met stoomfunctie

hniek

Standaard met Heetwater Tec
®
SteamPLUS (optie)
®
WeedPLUS (optie)
Lage toeren dieselmotor

C (3) / M (95) / Y (97) / K (5)

C (100) / M (75) / Y (0) / K (0)

RVS brander
RVS haspels

hniek

DEMONSTRATIE?

Bel meclean :

+31 115 - 43 25 30



Functionele, mechanische tec
®
EIA subsidie bij SteamPLUS

SIR-UITVOERING

Stoomfunctie of SteamPLUS® ?

Alle meclean hogedruk-

Een “stoomfunctie” die standaard op elke hogedruktrailer aanwezig is, is niet hetzelfde als

trailers (met of zonder

SteamPLUS®. Een “stoomfunctie” heeft een lagedruk van +/-30 bar en is daardoor minder geschikt

SteamPLUS® techniek)

voor het reinigen van grote oppervlakken. SteamPLUS® is een “hogedruk stoomfunctie” met een

zijn leverbaar met SIR-

stoomtemperatuur van 150 °C en een regelbare druk tot 200 bar (!). SteamPLUS® is wel geschikt

goedkeuring.

voor grote oppervlakken en geeft een formidabel resultaat zonder reinigingsmiddelen en zonder
beschadigingen.

Verschil tussen SteamPLUS® en stoomfunctie
Stoomfunctie
SteamPLUS®

Werkdruk
0 - 30 bar
0 - 200 bar

Temperatuur
130 ºC
150 ºC

SteamPLUS® zelf proberen?
Dat kan… bel : +31 (0)115 43 25 30

Stoom %
47%
88%

Bij meclean
standaard
optie
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