Verwijder zichtbaar én onzichtbaar vuil
eenvoudig van uw kantoorstoelen
MET EASY TO CLEAN OF HYGIËNE PROTECTIE VAN REINASAN

Wij impregneren uw stoelen zodat ze
eenvoudig schoon te houden zijn
HOE VAAK WORDT UW BUREAUSTOEL SCHOONGEMAAKT?

Uit ervaring weten wij dat dit weinig tot nooit wordt gedaan. Een bureaustoel bestaat uit
veel verschillende materialen en dat maakt het lastig deze eenvoudig schoon te maken en te
houden. De meeste bureaustoelen worden 8 uur per dag en 5 dagen in de week gebruikt. Bij
een gemiddelde afschrijving in ± 8 jaar is dit 1840 werkbare dagen zonder één enkele
schoonmaakbeurt!

EASY TO CLEAN

Door uw nieuwe of gereinigde kantoorstoel te beschermen met ons speciale protectiemiddel,
wat aangebracht wordt middels nanotechnologie, wordt deze “easy to clean”. Dit betekent
dat zichtbaar en onzichtbaar vuil actief wordt afgebroken en eenvoudig met het bijbehorende
onderhoudsmiddel verwijderd kan worden. Wij zijn zo overtuigd van ons product dat u zelfs 5
jaar garantie krijgt op de werking ervan!

HYGIËNE

Dezelfde werking als “easy to clean” echter met de toevoeging dat deze variant een zeer
sterke antivirale en antibacteriële werking heeft. In uw zoektocht naar een coronaproof
kantoor en het “nieuwe normaal” zal dit zeker bijdragen. Door uw nieuwe of gereinigde
kantoorstoel te beschermen met Reinasan wordt deze “hygiënisch schoon” en natuurlijk
tevens “easy to clean”. Wij zijn zo overtuigd van ons product dat u zelfs 3 jaar garantie krijgt
op de werking ervan!

Protectie, 24/7 actief
breekt organisch vuil af
en is easy to clean.

Diepte reiniging,
verwijderd zichtbaar en
onzichtbaar vuil.

Wij werken met
de producten van
WIE OF WAT IS REINASAN?

Reinasan is een fabrikant en innovator op het gebied van producten voor oppervlakte
bescherming en dieptereiniging van verschillende materialen aangaande zichtbaar en
onzichtbaar vuil. Doordat beschermde materialen langer mee gaan leveren ze een
significante bijdrage aan de duurzaamheid van het product.
Next Level Office is de gespecialiseerde distributeur en partner van Reinasan voor het
beschermen en schoonmaken van bureaustoelen, vergaderstoelen, bezoekersstoelen en al
het andere zitmeubilair op kantoor.

Alle organische vervuilingen kleiner dan 0,00001 mm, worden middels het aanbrengen van
PSS op nano niveau actief afgebroken middels een fotokatalysator. De onzichtbare
vervuiling zoals bacteriën, virussen en schimmels worden actief ontmanteld. Door het
afbreken van de vervuiling laat deze zich eenvoudig schoonmaken middels een speciaal
onderhoudsmiddel. Het oppervlak is op deze manier “easy to clean”. Reinasan PSS is
toepasbaar op alle nieuwe bureaustoelen. Onze partners zijn getraind en gecertificeerd in
het aanbrengen van het middel. Tevens kunnen bestaande bureaustoelen worden
behandeld. Hiervoor ienen ze wel eerst professioneel gereinigd te worden. Hiervoor kunt u
ook bij onze partners terecht.

Reinasan protectie werkt tot diep in het
materiaal, op nano niveau

“

NIEUWE STOELEN KUNNEN DIRECT EEN PROTECTIEBEHANDELING KRIJGEN. BESTAANDE STOELEN DIENEN
EERST EEN REINASAN DIEPTEREINIGING TE ONDERGAAN.
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