
Een compleet productgamma 
voor sporthal en zwembad, 

ondersteund door een 
jarenlange ervaring 
en goede service.

Stoomgeneratoren 
Desinfecteren moeilijk bereikbare plaatsen. Stomen 
neemt echter meer tijd in beslag dan andere methodes.

Steamer 30
Druk 5Bar
80-100gr/min
3kW

Retorsprayer X2
Lage druksproeier op batterijen. Ideaal voor 
het ontsmetten van zwembadvloeren en 
kleedkamers. Capaciteit 30 liter, druk 7Bar. 

Mechelsesteenweg 315E
2550 Kontich

www.euronethygiene.be
info@euronethygiene.be

Lucht en volledige ruimtes

Om ruimtes volledig te ontsmetten kan men ook droge mist 
gebruiken. Hierbij verspreidt een machine fijne druppels 
ontsmettingsvloeistof die lucht en ook de oppervlakken 
ontsmetten. Verschillende types zijn beschikbaar.

Focus op correcte producten, materialen en machines en 
een efficiënt gebruik van een beperkt productgamma? 

Contacteer ons en wij komen bij u 
langs om u het juiste advies te geven.

Wilt u een duidelijk schoonmaak en desinfectieplan? 

Euronet levert ook doseersystemen, glazenwassersmateriaal, ladders, onderhoudsmateriaal, 
matten, pads, borstels, hygiënisch papier, luchtverfrissers, matten, papierdispensers, zeep-
dispensers, afvaloplossingen, sproeisystemen, materiaalwagens, etc.
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Onderhoud van een sportinfrastructuur vergt vakkennis en ervaring. 

Om uw sporthal, turnzaal, zwembad, kleedkamers, sanitair en 
andere ruimtes optimaal te onderhouden, is de juiste combinatie 
van producten, machine en kennis nodig. Zo verlengt u de 
levensduur van uw materiaal en installaties.

Een uitgebreide expertise 
Moderne materialen vragen ook moderne onderhoudsproducten. 
Euronet levert u de juiste producten voor een correct gebruik. 

Door het gebruik van producten die u enkel bij ons kan krijgen, wordt 
schoonmaken zoveel efficiënter dat het een plezier wordt voor uw personeel. 
Elk product wordt geleverd met de nodige instructies en onze EURONET 
trainers komen u het correcte gebruik van onze producten uitleggen.

In ons RETOR productgamma hebben we zowel producten voor 
dagelijks ondehoud als voor periodiek onderhoud. Naast standaard 
producten hebben wij ook microbiologische producten in ons gamma. 

Specifieke onderhoudsproducten zoals inoxreiniger, mosverwijderaar, antischuim, 
afwasmiddelen, ontgeurders en ontstoppers zijn ook bij ons verkrijgbaar.

Professionele machines
Een professionele machine zorgt ervoor dat u op een 
snellere manier schoonmaakt. Euronet levert gebruiks-
vriendelijke, rendabele en wendbare machines voor elke 
oppervlakte (van 100m tot 10.000m) en elk oppervlak 
(tegel,gietbeton,hout,...) 

Éénschijfmachines, veegmachines, manuele schrobzuig-
machine, opzitschrobzuigmachines, stofzuigers, water-
zuigers, hogedrukreinigers, stoomreinigers, ze zorgen 
allemaal op hun eigen manier voor een goede hygiëne 
in uw zwembad of sporthal. 

Onze EURONET onderhoudscontracten zorgen 
ervoor dat uw machine altijd in perfecte staat verkeert. 
Controles op afgesproken tijdstippen verlengen de 
levensduur van uw machines.

Desinfectie 
Desinfectie begint altijd met schoonmaken als basis. Een goede desinfectie kan pas 
beginnen als oppervlakken goed gepoetst zijn. Naargelang de benodigde desinfectie 
kan men oppervlakken, handen of de lucht desinfecteren. 

Handen

Een op alcohol gebaseerde gel of vloeistof ontsmet propere handen. 
De desinfectievloeistof wordt via een pompflesje of een zeepdispenser verdeeld.

Alcogel IP
Ontsmettende handgel 
Zacht voor de huid
Bevat Isopropanol

Automatische zeepdispenser
Detectietijd: 0,5 - 1 seconde
Gedistribueerde vloeistof: ca. 1,5 ml
Eenvoudig vullen - tank van 900 ml 

Onderhoudsmateriaal
Ergonomie en kwaliteit is belangrijk bij het schoonmaken. Een te 
korte borstelsteel, een te brede mop, een versleten microvezel-
doek, een kapotte aftrekker zijn allemaal factoren die de kwaliteit 
en de efficiëntie van de schoonmaak beïnvloeden. 

Euronet levert stofwissers, mops, sponzen, microvezeldoeken, 
dweilen, borstels en emmers afgestemd op het juiste gebruik. 

Oppervlakken:

Een op alcohol of waterperoxide gebaseerde vloeistof wordt op het oppervlak 
gesproeid en indien nodig schoongewreven met hygiënisch papier. 

RETOR-PROX
Ontsmettingsmiddel (Waterstofperoxide met alcohol) 
wordt gebruikt voor het reinigen van oppervlakken 
rond zwembaden, kunstgrasvelden, sporthallen, 
douche, enz. 

RETOR-PROX bevat geen zilvernitraat en 
laat dus geen geur, irriterend residu 
of zilvernitraatafzetting na.
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