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De Schoonmaak Oplossing
Hoi! Ik ben Edward Bottinga, jouw aanspreekpunt en
eigenaar van De Schoonmaak Oplossing. Voordat ik
startte met de Schoonmaak Oplossing zat ik al jaren in
de schoonmaakbranche, van een schoonmaakbedrijf
met 60 man personeel tot de ontwikkeling van eigen
schoonmaakproducten. Vanuit al deze jaren kennis en
ervaring heb ik De Schoonmaak Oplossing opgericht.
De Schoonmaak Oplossing helpt jou met makkelijker,
sneller en efficiënter reinigen. Met onze hoogwaardige
schoonmaakmiddelen Cleeny en met tools voor
specialistische reiniging, zoals luchtgumketels
waarmee je oppervlakken zonder moeite terugbrengt
naar een schone basis. Onze schoonmaakoplossingen
besparen jou tijd, frustatie en geld. Slim schoon
noemen we dat.

Heb je interesse in één van onze oplossingen, een
demo of adviesgesprek? Of heb je een specifieke
vraag over het schoonmaken van een bepaald product
of materiaal?
Bel mij even, dan denk ik met je mee en zorg ik dat je
weer snel en efficiënt aan de slag kan! Ik heb vast en
zeker een oplossing voor je! Je kan mij hier bereiken:
Bel mij

Mail mij

WhatsApp

Kies je voor
De Schoonmaak Oplossing
dan kies je voor:
Een eerlijk advies, gegeven op
basis van jarenlange ervaring in
de schoonmaakbranche.

Huren, leasen of kopen. Maar net
wat jou het beste past.

Ondersteuning en uitleg

Producten van de
hoogste kwaliteit, altijd in
doorontwikkeling

Korte lijntjes en afspraak is
afspraak.

Service na aankoop: eerlijk,
transparant en voor altijd!

ABE PRO
ABE PRO combineert het beste van luchtgummen en
stralen in één hoogwaardige ketel. Een professionele
ketel waarmee je elke reinigingsklus aan kunt.
We leggen je graag uit wat je allemaal met deze
professionele ketel kunt doen.

Wat is luchtgummen precies?

Luchtgummen is een straaltechniek waarbij je zelfs
letters van papier kunt stralen. Dit geeft aan dat je
dus heel fijn kunt reinigen, vooral hele kwetsbare
ondergronden. Je straalt dan met 0,1 tot 2 bar en
een zacht straalmiddel. Met onze ABE PRO kun je
naast luchtgummen, ook dikke roest- of verflagen
verwijderen, dit doe je door de straaldruk te verhogen
en een ander straalmiddel te gebruiken. Erg veelzijdig
dus!
De krachtige ABE PRO ketel biedt een straaltechniek
voor vele toepassingen en is geschikt voor elk
straalmiddel. De afneembare deksel garandeert snelle
materiaalwisselingen en gemakkelijke verwijdering
van vreemde voorwerpen. De straaldruk is traploos
instelbaar en je bespaart tot 30% materiaal dankzij het
geoptimaliseerde ontwerp en technologie.
De robuuste en gebruiksvriendelijke ketels zijn geschikt
voor het voorzichtig renoveren van verschillende
soorten oppervlakken. De ketel is relatief licht waardoor
je de ketel gemakkelijk kunt vervoeren en verplaatsen.
Een cycloonafscheider is standaard gemonteerd.
Deze is extreem robuust, werkt onderhoudsvrij en
heeft een rendement van bijna 99%, er zit nog maar 1%
luchtvochtigheid in het condensaat.

Pluspunten van de ABE PRO
De gelakte binnenkant van de ketel laat het
straalmiddel langs de wanden glijden en
beschermt tegen corrosie. Voor proeven of
demo’s werkt de ABO PRO al met 200 gram
straalmiddel.
Door het afneembare dekstel kun je snel
materiaal wisselen of reinigen. Als je klaar
bent, giet je het niet gebruikte materiaal
gemakkelijk terug.
De onderheidsvrije waterafscheider
verwijdert 99% vocht uit de straallucht.

Welke klussen kan ik
uitvoeren?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verf, lak en beits verwijderen van oude
meubels.
Verf verwijderen van eiken trappen,
balken of keukens;
Graffiti verwijderen;
Gevels reinigen;
Houtvergrijzing verwijderen van Red
Cedar hout
Roest verwijderen;
Restauratiewerkzaamheden;
Machines, motorblokken of onderdelen
reinigen met soda;
Verf van machines verwijderen;
Voor- en nabewerking voor schilderwerk
Natuursteen reinigen
Oldtimerslak verwijderen

Wat heb je nodig om te beginnen?
Als je gaat werken met een ABO PRO heb je verschillende materialen en middelen nodig om de klus te klaren.
Naast de ketel heb je ook straalmiddel, een compressor, een nakoeler en persoonlijke beschermingsmiddelen
nodig.

Straalmiddel
Er zijn verschillende soorten straalmiddel. Zacht straalmiddel,
zoals soda of kalk, gebruik je om vervuiling te verwijderen zonder
de ondergrond te beschadigen. Hard straalmiddlen, zoals grit of
granet, zet je in om de ondergrond op te ruwen om bijvoorbeeld
de nieuwe coating beter te laten hechten. De keuze van het ideale
straalmiddel levert een bijdrage aan jouw succes. Laat je adviseren
welk straalmiddel het beste bij de klus past.

Compressor
Je hebt een compressor nodig om de ketel te laten werken.
Wij bieden de mogelijkheid om een compressor van het merk
Kaeser te kopen of te leasen. We hebben vaak ook wel een
aantal gebruikte compressoren staan van verschillende merken,
hier geven wij 3 maanden garantie op. Laat je adviseren welke
compressor het beste bij jou en je werkzaamheden past.

Nakoeler
Het is belangrijk om droge straallucht te hebben. Je kunt zelf
een compressor kopen met een ingebouwde nakoeler en vocht
afscheider. Ga je een compressor huren, dan kun je het beste zelf
een losse nakoeler aanschaffen. In de meeste huurcompressoren
zit geen nakoeler. Het voordeel van je eigen nakoeler is dat je overal
in Nederland een compressor kunt huren, ook zonder nakoeler. Wil
je advies over een nakoeler? Neem dan contact met mij op.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Veiligheid boven alles. Ga je aan de slag met stralen en
luchtgummen, denk dan ook aan jezelf. Bescherm je zelf
met minimaal een ffp2 stofmasker, een veiligheidsbril,
gehoorbescherming en handschoenen. Ga je professioneler aan
de slag? Ga dan voor een lucht- of straalhelm, slangen en een
ademluchtfilter.

Laat je adviseren!
Weet je niet waar je moet beginnen? Welk straalmiddel je nodig hebt of als je een
compressor wilt kopen of huren? Dat snappen we! Bel gewoon even om samen te
sparren over jouw mogelijke klussen en welk materiaal daar het beste bij past!

Bel mij

Welke ketel heb ik nodig?
De ABE PRO is verkrijgbaar in twee verschillende groottes. Een ketel van 25 liter en een ketel van 45 liter.
Hieronder staan de specificaties voor beiede ketels uitgelegd. Geen idee wat de verschillen betekenen voor jouw
werkzaamheden? Laat je adviseren door ons, neem daarvoor contact met ons op.

ABE PRO – ketel 25 liter
25 liter

ketel 45 liter – ABE PRO
Tank inhoud
Leidingen

½"

1"

270 mm

Ø ketel

270 mm

650 mm

Ø totaal

900 mm

880 mm

Totale hoogte

1220 mm

35 kg

Gewicht
(ongeveer)

50 kg

traploos instelbaar
van 0 tot 8 bar

Straal druk

traploos instelbaar
van 0 tot 10 bar

Kopen of leasen?

We bieden de mogelijkheid om ook de ketel
te huren of te leasen. Kopen is een investering,
maar als je eerst wilt ontdekken of deze manier
van werken iets voor je is, kun je de ketel
ook huren. Neem contact op voor de actuele
huurprijzen.
Leasen is een mooie uitkomst voor een vast
bedrag per maand. Het is een aflossing met
rentekosten en op het eind van de afgesproken
termijn is de ketel jouw eigendom. In de praktijk
heb je het leasebedrag vaak al met 1 of 2
klusjes verdiend. Neem contact op voor een
een persoonlijk leaseplan.
We willen graag dat je de juiste keuze maakt in
type ketel en of kopen, huren of leasen voor jou
de slimste zet is. We denken graag met je mee!
Eerst even proberen? Boek dan een demo met
ons en ontdek hoe doeltreffend het werken met
een straalketel is. Ervaar het zelf met de demo!

Boek een demo

45 liter

“Edward is een wandelende
encyclopedie op het gebied van
schoonmaakoplossingen”
Herold is eigenaar van Bijsterbosch Schoonmaakdiensten, in de buurt van Epe. Door de jaren heen heeft
Herold kennis opgedaan bij verschillende bedrijven en
zichzelf gespecialiseerd in onder andere glasbewassing, dak- en gevelreiniging en luchtgummen: onder
lage druk verwijderen van was- en verflagen d.m.v.
luchtdruk en straalmiddel. Hij gebruikt hi- ervoor een
straalketel van De Schoonmaak Oplossing.
Herold deelt zijn ervaring:
“Ik kwam De Schoonmaak Oplossing voor het eerst
tegen op social media. Het sprak mij aan en na een
belletje met Edward stond hij niet lang daarna bij mij op
de stoep voor een demonstratie van de ABE straalketel.
Ik was direct enthousiast en de straalketel besloot ik
gelijk te houden.”
“Edward is een wandelende encyclopedie op het
gebied van schoonmaakoplossingen. Hij weet echt
alles. Voor vragen weet ik hem altijd te vinden. Fijn om
zo ie- mand in mijn netwerk te hebben.” Herold werkt
met de ABE straalketel en schoonmaakpro- ducten
van Cleeny: “Dat bevalt heel goed. Voor de straalketel
heb ik genoeg werk en als ik er meer promotie voor
zou maken kan ik er nog veel meer uit halen. Er is
echt markt voor. Zit ergens een laag op die eraf moet,
dan haal ik de straalketel tevoorschijn. Ik zet ‘m onder
andere in voor gevels, graffiti, meubels, stalen frames,
autovelgen, luiken en deuren. Edward denkt ook mee
in het bepalen van prijzen en opstellen van offertes, dat
heb ik als heel waardevol ervaren. Van Cleeny gebruik
ik de ontvetter en ontkalk- er. Als ik het vergelijk met
andere merken werkt Cleeny echt beter. En ik kan het
weten, want ik runde hiervoor jarenlang een groothandel in schoonmaakproducten”, lacht hij.
Zou je anderen De Schoonmaak Oplossing
aanraden? “Dat doe ik al regelmatig. Edward komt
uit de praktijk en dat merk je. Heb je een complex
schoonmaakvraagstuk dan zitten vertegenwoordigers
van andere producten je toch vaak wat wazig aan te
kijken. Edward heeft kennis van zaken
en weet wat werkt. Hij is oploss- ingsgericht, denkt mee
en de lijntjes zijn kort. Dus ja, ik zou De Schoonmaak
Oplossing zeker aanraden.”
“Edward komt zelf uit
de praktijk en dat merk je.”

Verdien je ABE PRO terug!
Bij zo’n investering wil je maar één ding weten: hoe
verdien ik deze investering terug? Dat snappen wij
maar al te goed en daarom hebben we hier een
overzicht gemaakt hoe jij deze investering terug kan
verdienen en eventueel nieuwe markten kan aanboren.
Door jarenlange ervaring in deze branche kunnen wij
goed inschatten welke tarieven je kunt hanteren voor
de klussen met de ABE PRO.
Voorbeeld offerte
gemiddelde compressor verbruik

€ 50,- diesel per dag

Huur compressor 4m3

€ 75,- per dag

Straalmiddel (Garnet) 8 zakjes

€ 80,- per dag

Uurtarief 1 man 8 uur x € 75

€ 600,-

TOTAAL:

Tips
Doe altijd een proef van te voren. Door een
proef kun je beter inventariseren hoeveel
uur je aan de klus gaat besteden en welke
materialen je nodig hebt. Proefvlakken maak
je bij voorkeur op meerdere onopvallende
plekken.
Maak een foto van de beginsituatie op het
moment dat je begint met de klus. Zo kun je
altijd aantonen hoe de beginsituatie was. Je
kunt de app ‘timestamp camera’ gebruiken
zodat je altijd een datum en tijd op de foto
hebt staan.

(uiteraard afhankelijk
van de klus)

€805,- excl. btw.

Een normale dagprijs all-in is €800,- excl. btw.

Verhuur je straalketel
Om extra inkomsten te genereren kun je ook je ketel
verhuren. Zo verdien je je investeren nog sneller terug.
Wij krijgen regelmatig aanvragen voor het huren van
een straalketel. Wij verwijzen deze klanten met plezier
naar je door.
Advies huurprijzen
Dagprijs

€100,- excl. btw

Weekprijs

€300,- excl. btw

Borg

€500,-

Je mag natuurlijk altijd je eigen huurprijzen gaan
vaststellen. Dit is een advies.

Nieuwe markten bedienen
Een ABE PRO is multi inzetbaar voor vele verschillende
diensten. Je hoeft dus niet altijd in je eigen markt
te blijven. De ABE PRO biedt je de mogelijkheid om
breder te denken.
Stel je reinigt over het algemeen gevels. Vanaf nu kun
je ook graffiti verwijderen of in de botenbranche helpen
door antifouling te verwijderen.

Sparren over jouw onderneming?
Ben je geïnteresseerd in een ABE PRO, maar heb
je eigenlijk nog teveel vragen over de aanschaf, de
mogelijkheden om te huren of leasen of hoe je de
investering terug kan verdienen?
Laten we samen gaan sparren! Ik denk graag met
je mee. Laten we het hebben over de mogelijke
werkzaamheden, de voor- en nadelen voor jouw
situatie en ik laat je het ervaren door middel van een
demo.
Bel mij

Mail mij

WhatsApp
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