
Het zonnetje prikt al lekker, de lente lonkt. U werpt een blik op uw terras en/of vlonder en wat 
ziet u? GROENE AANSLAG. Niet mooi om te zien en bovendien gevaarlijk omdat deze aanslag 
spekglad kan worden als het vochtig is.

Wilt u komende lente en zomer genieten van een schoon, veilig en als nieuw uitziend terras? 
De specialisten van SchoneVloeren.nl staan voor u klaar. Wij verwijderen groene aanslag, 
korstmossen en ander vuil van uw terras, vlonder of andere bestratingen.

SchoneVloeren.nl reinigt terrassen, vlonders en andere bestratingen voor zowel particulieren 
als voor bedrijven. Het hele jaar door kunt u gebruik maken onze expertise op het gebied  
van vloerreiniging.

Een schoon en veilig 
terras of vlonder?
SchoneVloeren.nl belooft u:
• schoonmaken zonder beschadigen
• 100% milieuvriendelijke werkwijze
• de voegen en ondergrond van uw terras blijven intact
• een gepolijste toplaag



Uw terras en/of vlonder  
weer als nieuw!
SchoneVloeren.nl maakt gebruik van een 
speciale techniek om groene aanslag 
en ander vuil te verwijderen van diverse 
ondergronden. Een unieke borsteltechniek 
zorgt ervoor dat wij uw terras op duurzame 
en ecologische wijze reinigen.
Wij reinigen uw terras zonder deze te 
beschadigen en wij zorgen ervoor dat 
de voegen en het zandbed onder uw 
bestrating intact blijven. Door onze 
techniek is er ook geen sprake van 
opspattend vuil en ziet uw terras er na
de behandeling uit als nieuw.

Milieubewust
Kiezen voor SchoneVloeren.nl betekent ook dat u een 
milieuvriendelijke beslissing neemt. Want bij het reinigen van uw 
terras of vlonder gebruiken wij geen chemicaliën maar alleen een 
geautomatiseerde borstel in combinatie met water. We kiezen 
bewust ook niet voor een hogedrukreiniger omdat deze uw hout 
kapot spuit en de toplaag van uw bestrating beschadigt. Hierdoor 
hecht nieuwe groene aanslag zich sneller en beter en bent u 
terug bij af. SchoneVloeren.nl reinigt uw terras of vlonder het hele 
jaar door. Geniet dit voorjaar van een schoon, veilig en als nieuw 
uitziend terras.

Bel ons voor een afspraak: 0251 32 00 40.
Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs. Kijk ook eens op www.SchoneVloeren.nl.  
Wij zijn specialisten op het gebied van vloerreiniging.

 

• grindvloeren

• betonvloeren

• gietvloeren

• parketvloeren

• linoleum vloeren

• natuursteen

•  tapijt en vloerkleden

• inloopmatten


