MEER DAN 70 JAAR ERVARING MET PROFESSIONELE
REINIGINGSAPPARATUUR

Gröninger Cleaning Systems
•

Verzorgt de Nederlandse B2B-markt vanuit Rotterdam.

•

Adviseert merkonafhankelijk en put voor de best mogelijke klantoplossing uit het
totaalpakket van uitsluitend top-fabrikanten: Nilfisk, Dynajet, Kärcher en Gröninger.

•

Levert maatwerk waarbij de voor de klant geselecteerde machines exact worden
in- of aangepast voor een optimaal en effectief reinigingsproces
d.m.v. randapparatuur, leidingwerk, reinigingsmiddelen
en toebehoren, etc.

•

Biedt service en support gedurende de gehele product
life-cycle met eigen vakbekwame monteurs, ook op
locatie.

•

Heeft ervaring en kennis van zaken op het gebied
van talloze reinigingsprocessen.

Producten en Diensten
Hogedruk
- Mobiele en stationaire hogedruk
reinigers van 100-3000 bar
- Hogedruktrailers van 200-3000 bar
- Maatwerk stationaire hogedruk
systemen
Floorcare
- Schrob-zuigmachines
- Veeg-zuigmachines
- Combi-machines
- Outdoor machines

Overige reinigingsapparatuur
- Stofzuigers (diverse stofklassen)
- Stof-waterzuigers
- Industriezuigers
- Maatwerk stationaire stofafzuig
systemen
- Stoomreinigers
- Sproei-extractiemachines
Maatwerk en kleine projecten
- Hogedruksystemen (ringleiding,
haspels, spuitplaatsen, etc.)
- Stofzuigsystemen

Parts & Service
- Snelle reactietijden bij storingen en
deskundig onderhoud met eigen
monteurs, ook op locatie
- Onderdelen, toebehoren en
reinigingsmiddelen vanuit eigen
magazijn
- Kundige binnendienst voor direct
antwoord op uw reinigingsvragen
- Advies op maat op klantlocatie door
ervaren verkoopadviseurs
- Webshop.groninger.nl met
productinformatie, specificaties, prijzen
en vergelijkingsmogelijkheden

Door de jaren heen zijn er mooie projecten ontstaan. Vanuit het devies
“cleaning your wörld” staan we klaar voor elke klant, ongeacht grootte,
complexiteit en vestigingslocatie.

Hogedruk reinigen
SPECIALISTISCH SCHOONMAKEN OP HET
ALLERHOOGSTE NIVEAU
Gebruiksvriendelijke Dynajet koud- en warmwater hogedrukreiniger op trailer
15-30 l / 500 bar
Robedo Cleaning in Echt (LB) is een echt
en een hoog niveau van de prestaties en
familiebedrijf met 250 werknemers en
veiligheid. De Dynajet 500th is een echt
al ruim 28 jaar een begrip op het gebied
werkpaard. De hogedruktrailer wordt
van schoonmaak en glasbewassing.
gebruikt voor specialistische klussen,
Robedo heeft na een uitgebreid selectiezoals gevelreiniging, reiniging van brugproces gekozen voor de Dynajet 500th.
gen en gebouwen, reiniging in fabrieken,
Deze ergonomische koud- en warmwater
graffiti verwijdering en oppervlaktereinihogedruktrailer kenmerkt zich als een
ging bij o.a. tankstations.
enkelasser met compacte afmetingen

DE INPUT VAN DE KLANT STAAT ALTIJD
CENTRAAL
Maatwerk Gröninger warmwater hogedruktrailer 15 l / 200 bar
Bij IJsselmonde Buitengevelisolatie in
namelijk ingezet voor reiniging en voorRotterdam (ZH) is een volledig door
behandeling van gevels bij renovaties en
Gröninger ontwikkelde en gefabriceerde
verbouwingen. Door de compacte bouw
warmwater hogedruktrailer in gebruik.
op een enkelassige trailer is deze geschikt
Deze trailer past in de Gröninger MiniPack
voor gebruikers met een B-rijbewijs. De
range. Naast een uiterst robuuste statiotrailer kan bediend worden zonder dat
naire koudwater- en warmwater
veiligheidscertificaten conform het handhogedrukreiniger is er nu ook de
boek Hoge Druk Vloeistof Reinigen van de
hogedruktrailer. Met drukbereik van 200
SIR (Stichting Industriële Reiniging) verbar en een waterdebiet van 15 liter per
eist zijn.
minuut. De hogedruktrailer, voorzien van
Er is ook een trailer met 21 l / 200 bar
speciale nozzles en vuilfrees, wordt voorbeschikbaar.

FLEXIBEL INZETBAAR VOOR ALLERLEI
REINIGINGSKLUSSEN OP EEN UITGESTREKT
TERREIN
Compacte stationaire unit met speciale haspel en watervoorziening
Botlek Tank Terminal (BTT) in Rotterdam (ZH) biedt oplossingen in vloeibare bulk
logistiek. BTT beschikt over een ultramoderne terminal. BTT biedt ook mogelijkheden
voor het laden van treinwagons en vrachtwagens. De geselecteerde Nilfisk stationaire
warmwater hogedrukreiniger levert 20 l / 200 bar en is flexibel en mobiel inzetbaar op
het gehele terrein van BTT, voor o.a. kadereiniging, gevelreiniging, oppervlakte reiniging en verwijdering van verontreiniging en spills. De klant is op-en-top tevreden met
de geleverde maatwerkoplossing.

Maatwerk & kleine projecten
ALL-IN-ONE CONCEPT VOOR (VUILNIS)AUTO’S
Irado in Schiedam (ZH) heeft sinds 2007
Na 10 jaar trouwe dienst zijn de Kärcher
een door Gröninger ingerichte wasplaats
hogedrukreinigers vervangen door drie
voor vuilnisauto’s, straatveegmachines en
Gröninger MiniPack warmwater hogeandere equipment. De wasplaats heeft
drukreinigers. Ook is de wasplaats uitdrie posities om te reinigen met hogegebreid met een Nilfisk SB Tandem, een
drukpistolen aan monorails en een borzelfbedieningsstofzuiger waarmee twee
des met een haspel om de vuilnisauto’s
chauffeurs gelijktijdig de cabine van hun
ook van boven te kunnen schoonmaken.
truck kunnen schoonmaken.

COMPLETE WASPLAATSINRICHTING BIJ
GEMEENTEWERF LEIDEN
Voertuigen op de gemeentewerf snel en grondig gereinigd
De gemeente Leiden (ZH) heeft
kunnen de wagens worden ingeschuimd.
Gröninger de herinrichting van de wasGröninger heeft tevens slanghaspels,
plaats op de gemeentewerf laten verzorpistolen en leidingwerk gemonteerd.
gen. Een typisch voorbeeld waarbij in een
Het systeem garandeert een optimaal
bestaande situatie de oude techniek is
en effectief reinigingsproces. Met de invervangen. De techniekcontainer is herhouse kennis en ervaring van de afdeling
gebruikt. Een nieuw CV-systeem voedt
installatiebouw is Gröninger als geen
een stationaire Nilfisk hogedrukunit met
ander in staat dergelijke projecten tot
heet water. Met een Gröninger FoamPack
een goed eind te brengen.

MACHINE ÉN KANT-EN-KLAARMONTAGEPAKKET
VOOR EIGEN INSTALLATIE DOOR KLANT
Juice terminal voorzien van topklasse apparatuur en installatiematerialen
Conintental Juice in Rotterdam (ZH) is
heeft een eigen technische dienst, die
één van de belangrijkste terminals in
met een compleet pakket materialen
Europa voor vruchtensappenconcen
van Gröninger (slangen, haspels, pistotraten t.b.v. de levensmiddelenindustrie.
len, toebehoren en montagemateriaal)
Bij deze terminal is een Kächer HDC
de installatie zelf heeft gemonteerd.
4000 l /160 bar stationair hogedrukMet een bijpassend Gröninger advies
systeem met twee pompen voor drie
is de installatie naar volle tevredenheid
gelijktijdige gebruikers geleverd. Er zijn
gerealiseerd. Met de klant is een servicemeerdere aftappunten om binnen het
contract overeengekomen.
bedrijf te reinigen. Continental Juice

MET ROTTERDAM ALS THUISBASIS IS GRÖNINGER
ECHT THUIS IN OPLOSSINGEN VOOR DE
OFFSHORE EN SCHEEPVAART
Schepen van rederij voorzien van hogedrukunits om ruimen te reinigen
De Ierse rederij Arklow Shipping heeft
nen worden gereinigd. De werf waar
een vloot van short sea handelsschepen.
Arklow de schepen laat bouwen – in dit
Gröninger heeft voor dergelijke schepen
geval Ferus Smit in Westerbroek (GR) –
een dubbelpompsysteem van Nilfisk
heeft het leidingwerk aangelegd.
(3220 l / 170 bar) voor twee gelijktijdige
De klant is mede op basis van het juiste
gebruikers per scheepslaag geleverd,
verkoopadvies uiterst tevreden.
waarmee ruimtes tot 7 meter hoog kun-

Vegen en schrobben
VELE VIERKANTE METERS GECOMBINEERD
VEGEN, ZUIGEN EN SCHROBBEN
Top klasse ride-on combi schrob-/zuig-/veegmachine klaart de klus inéén
Bunnik Plants in Bleiswijk (ZH) is een
beste optie geselecteerd en inmiddels
leidende partij in o.a. de potplantenis de Nilfisk CS 7010 schrob-/zuig-/veegkwekerij. Het bedrijf heeft inmiddels 7
machine volop in gebruik. Bunnik Plants
vestigingen verdeeld over 25 hectare
ging niet over één nacht ijs. Voorafgaand
en produceert gemiddeld 600.000 planaan de levering is de machine uitgebreid
ten per week. Er zijn dus veel vierkante
gedemonstreerd, waarbij een overtuimeters vloer en gangpad te reinigen.
gend reinigingsresultaat werd aangeSamen met de klant heeft Gröninger de
toond.

Overige reinigingsmachines
SPECIALE STOFZUIGERS
Stofzuigers en nat-/droogzuigers zijn er in vele varianten, van
uiterst compact voor dagelijks gebruik tot industriezuigers voor
de zwaarste gebruikssituaties. De omgeving waarin de stofzuiger wordt gebruikt is eveneens zeer bepalend voor de selectie.
Zo zijn er verschillende stofklassen (L, M en H), Asbest stofzuigers, Type 22 voor een Atex omgeving, etc. Hoe zie je door de
bomen het bos en hoe bepaal je de handigste toebehoren en
zuigcapaciteit om de klus te klaren? De Gröninger binnen- en
buitendienst heeft deze kennis paraat en zorgt voor de juiste
keuze op elk toepassingsgebied.

TAPIJTREINIGERS
Eén van de populairste tapijtreinigers in het Gröninger assortiment
is de Puzzi 8/1 van Kärcher. Deze zeer compacte machine mag zich
in grote populariteit verheugen o.a. bij de vele autopoets- en onderhoudsbedrijven in de Spaanse Polder (Rotterdam, ZH). De machine
is altijd op voorraad, scherp geprijsd en één van
de hardlopers in de webshop.groninger.nl

STOOMREINIGERS
Voor levensmiddelenwinkels of horecabedrijven is hygiëne
zeer belangrijk. Gröninger is exclusieve leverancier van de
stoomreinigers van Matrix: uiterst robuust en echt voor het
professionele werk. Maar ook de Kärcher stoomreinigers zoals
de SGV 8/5 zijn de moeite van aanschaf waard.

Gröninger Cleaning Systems B.V.
Bezoek onze webshop.groninger.nl of
kom langs in onze showroom en laat u
uitgebreid informeren en adviseren door
onze adviseurs en servicemedewerkers.
Of neem contact met ons op voor een
vrijblijvende offerte.
Hoofdkantoor
Overschieseweg 111
3044 EH Rotterdam
The Netherlands
+31 10 437 10 22
info@groninger.nl
webshop.groninger.nl
www.groninger.eu

cleaning
your
wörld

