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Reinstaat investeert en innoveert

Schoner, stiller, zuiniger
Misschien is het u niet direct opgevallen 
maar u hoort ons de laatste tijd minder. 
Dat komt omdat we als een van de weinige 
schoonmaakbedrijven in Nederland al wer-
ken met de allernieuwste stofzuigers die nog 
minder geluid maken en nog schonere lucht 
uitblazen. Dat is mooi voor onze medewer-
kers maar vooral ook voor u. We zetten de 
voordelen van de Crohill CleanAir voor u op 
een rijtje.

Schonere lucht
Het binnenklimaat is zeer belangrijk voor 
onze gezondheid, we brengen er tenslot-
te een zeer groot gedeelte van onze dag 
in door. De kleine stofdeeltjes in de lucht 
kunnen bij inademing de kans verhogen 
op astmatische en allergische klachten. 
Rond de 10 tot 15% van de Nederlandse 
bevolking lijdt aan een vorm van astma of 
COPD. Schone lucht is dus voor iedereen 
beter.

Heel simpel gesteld doet een stofzuiger 
precies wat de naam zegt: stof opzuigen. 
Daarbij komen de stofdeeltjes in de stof-
zak en wordt de lucht weer uitgeblazen. 
De Crohill CleanAir combineert een drie-
dubbel Microtex filter met een Hepaflo 
stofzak en realiseert daarmee een filtra-
tiegraad van maar liefst 99,57%. De uit-
geblazen lucht is hierdoor 
veel schoner dan de aan-
gezogen lucht.

Geluidsarm en energiezuinig
We werken nu niet alleen nog schoner 
maar ook stiller en zuiniger. De nieuwe 
stofzuigers hebben al bij een laag vermo-
gen (600 Wat) een grote zuigkracht die 
meestal ruim voldoende is voor harde 
vloeren. Waar nodig kan worden overge-
schakeld naar 1200 Watt voor bijvoorbeeld 
deurmatten en tapijt.
Een lager vermogen betekent ook signifi-
cant minder geluid - prettig voor u maar 
ook zeker voor onze medewerkers. Voor 
hen is nog een bijkomend voordeel dat 
alle machines goed verstelbaar zijn voor 
een ergonomisch goede werkhouding.

Reinstaat is trots op de kwaliteit die zij kan leveren. 
Daarvoor investeren wij in onze klanten, 
onze medewerkers en onze materialen.


