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/ VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD

EEN NIEUWE VISIE OP
SCHOONMAAK
Maak kennis met de M17
schrob-veegmachine met
Pro-PanelTM Technologie

EEN
WERELD VAN
REINIGINGSOPLOSSINGEN
GAAT VOOR
U OPEN

T

ennant Company is een
wereldwijd aanwezige

VOOR EEN
SCHONERE,
VEILIGERE EN
GEZONDERE
WERELD

marktleider in duurza-

me reinigingstechnologieën.
We ontwerpen, fabriceren en
verkopen innovatieve schoonmaakmachines, onderdelen
en benodigdheden, naast
gespecialiseerde coatings. Al
meer dan 140 jaar veranderen
we de manier waarop onze
klanten schoonmaken en verhogen we de verwachtingen
van schoonmaakprestaties.
We investeren in onderzoek
en ontwikkeling om de efficiëntie en het rendement van
uw schoonmaakactiviteiten
steeds verder te verbeteren.
We ontwikkelen duurzame
reinigingstechnologieën die
bijdragen tot een schonere,
veiligere en gezondere

INHOUD

wereld.

04

Chris Killingstad,
CEO en Voorzitter

ONZE VISIE
Voor we starten,
luisteren we naar u

om zo oplossingen te zoeken
die u meerwaarde bieden en
uw manier van schoonmaken
veranderen.

05

SCHOONMAAKOPLOSSINGEN
OP MAAT

Dankzij onze expertise zijn
we in staat om betrouwbare,
uitstekend presterende machines
en flexibele oplossingen voor elke
markt te vinden.
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FLEXIBELE
OPLOSSINGEN,
BETROUWBARE SERVICE

Bij Tennant is service meer
dan een job, het is onze
ingesteldheid. Ons team maakt er
een erezaak van om samen met u
de perfecte oplossing te vinden.

08
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ONZE REINIGINGSOPLOSSINGEN
We ontwerpen,

fabriceren en verkopen een brede

IRIS FLEET
MANAGEMENT
IRIS® Fleet Manager

geeft u controle over een

waaier aan oplossingen voor het

intelligent besturingscentrum, dat

reinigen van vloeren. Ontdek

essentiële data en informatie over

onze jongste innovaties.

de prestaties levert.

15

TIPS OM KOSTEN
TE DRUKKEN
Optimaliseer uw

productie terwijl u de kosten
onder controle houdt.

16

KIES UW REINIGINGSPARTNER
De juiste specialist in

reinigingstoestellen voor vloeren
kan u helpen slimme beslissingen
te nemen door een locatiestudie
uit te voeren en zijn expertise
in vloeronderhoud tot uw
beschikking te stellen.

17

CONTACTINFORMATIE
Neem contact met
ons op voor meer
informatie.

VISIE
2020
/ ONZE INNOVATIEVE
OPLOSSINGEN
Voor we van start gaan, luisteren
we naar u. We trekken lessen uit de
feedback van klanten om oplossingen te ontwikkelen die u een
meerwaarde bieden en uw manier
van reinigen veranderen. Inspiratie
leidt tot innovatie. Voorbeelden
hiervan zijn de ec-H2O NanoClean®
technologie, de Orbio® Split Stream
technologie en de IRIS™ technologie voor informatie op afstand, die
gegevens over het gebruik van het
toestel naar Tennant stuurt zodat
we op de onderhoudsbehoeften
kunnen anticiperen.

/ WERELDWIJD ACTIEF
Tennant beschikt over een
wereldwijd servicenetwerk met
een van de meest uitgebreide
dekkingsebieden in de sector.
Tennant verkoopt zijn producten
rechtstreeks in 15 landen en via
een netwerk van distributeurs in
meer dan 80 landen. We hebben
fabrieken in Minneapolis en
Holland (Michigan, VS),
Uden (Nederland) en
Shangai (China).

/ ONS
HOOFDDOEL
We ontwerpen, fabriceren en verkopen duurzame schrobzuigmachines,
veegmachines, polijstmachines,
tapijtreinigers, stofzuigers en
andere reinigingstoestellen
die beantwoorden aan de
behoeften van klanten over
de hele wereld. Onze toestellen
reinigen elke nacht weer
miljoenen vierkante meter
betonvloeren, tapijt, vinylcomposiet tegels en
kunsthout.

HOOFDKENMERKEN VAN DE
JUISTE SCHOONMAAKPARTNER

WERELDWIJD BETROUWBARE, DUURZAME
AANWEZIG MET
SLIJTVASTE
OPLOSSINGEN
SERVICE EN
PRODUCTEN
ONDERSTEUNING

STERKE
KLANTENDIENST

INNOVATIEVE
KENMERKEN
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REINIGINGSOPLOSSINGEN
OP MAAT VAN UW BEHOEFTEN
/ WE BIEDEN ALLESOMVATTENDE
REINIGINGSOPLOSSINGEN
via een uitgebreide portefeuille van hoogstaande
producten, innovatieve technologieën en
expertdiensten om aan de meest uiteenlopende
reinigingsbehoeften te voldoen. We weten dat
u constant uw standaarden moet verbeteren,
uw productiviteit moet verhogen en uw
klantenbestand moet uitbreiden. Hiervoor hebt
u betrouwbare partners nodig, met ervaring
en inzicht in elke markt. Bij Tennant stemmen
we onze reinigingsoplossingen af op uw
reinigingsbehoeften. Dankzij onze expertise
kunnen we u betrouwbare, uitstekend presterende
machines en flexibele reinigingsoplossingen
bieden. Zo kunt u uw reinigingskosten
verminderen, de schoonmakers en uw eigen
personeel een veilige omgeving bieden en aan de
behoeften van uw klanten voldoen.

REINIGINGSDESKUNDIGEN

ONTDEK DE
TENNANT
OPLOSSINGEN
VOOR ELKE MARKT

BIJ TENNANT
STEMMEN WE ONZE
OPLOSSINGEN AF OP
UW REINIGINGSBEHOEFTEN

DETAILHANDEL

PRODUCTIE

LOGISTIEK EN
OPSLAG

LUCHTVAART EN
TRANSPORT

GEZONDHEIDSZORG

ONDERWIJS

WWW.TENNANT.NL/TENNANTWORLD

FLEXIBEL
SERVICEAANBOD

OP MAAT VAN
UW BEDRIJFSNODEN

Welke machines zijn het meest
geschikt voor mijn nieuwe vestiging?
Hoe kan ik mijn operationele kosten
optimaliseren?

Welke

pads

of

borstels moet ik gebruiken om mijn
vloeren schoon en mooi te houden?
Het

zijn

vragen

die

menig

bedrijfsleider zich stelt. Het juiste
advies

van

een

betrouwbare

partner is essentieel. Ons team
van accountmanagers, technici en
medewerkers van de klantendienst
staan 100% achter u en uw bedrijf;

/ PRO SERVICE CONTRACTEN
BEANTWOORDEN AAN UW
BEHOEFTEN EN UITDAGINGEN
MET MAXIMALE EFFICIËNTIE.
/ FULL SERVICE
U heeft volledige gemoedsrust met een
responstijd van minder dan 24 uur, dekking
voor reparatie van de machine en voor
normaal onderhoud. Deze kosten zijn hierdoor
voorspelbaar, bovendien zijn de bedrijfstijd en
levensduur van uw apparatuur optimaal.
Gegarandeerde service binnen 48 uur, dekking
voor reparatie op normale werkdagen. Dit
contract geeft u voorspelbaarheid van en
controle op routinematige onderhoudskosten.

voor hen is het een erezaak om
samen met u de juiste oplossing te
vinden.
Bij Tennant is service meer dan een
job, het is onze ingesteldheid. We
leveren niet alleen waarde en service

/ PREVENTIEF ONDERHOUD
Biedt preventieve onderhoudsbeurten voor
een vaste prijs en lagere tarieven voor voorrijen arbeidskosten bij eventuele reparaties.

van het hoogste niveau, maar doen
dit ook snel. U weet bovendien
exact hoeveel u zult betalen.
Dankzij het flexibele dienstenaanbod
van Tennant hebt u precies wat u
nodig hebt en zijn uw machines
altijd gebruiksklaar.

U betaalt lagere tarieven voor de diensten
die u nodig heeft. Dit geldt voor preventief
onderhoud en reparatiebeurten, arbeids- en
voorrijkosten.
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BIJ TENNANT
IS SERVICE MEER
DAN EEN JOB,
HET IS ONZE
INGESTELDHEID
/ KORTE EN LANGE TERMIJN
HUURCONTRACTEN
Hebt u tijdelijk een schrobzuigmachine, veegmachine of veger
voor buiten nodig op uw locatie? Dan is huren voor korte tijd de
ideale oplossing. Hebt u meer flexibiliteit nodig, dan kunt u ook een
huurcontract van langere duur overwegen. Zo houdt u uw kasstroom
onder controle en blijft u productief met lage leasingkosten in
de plaats van grote investeringen. We beschikken over een ruim
aanbod van machines, van kleine, commerciële apparaten tot grote
schrobzuigmachines en vegers voor buiten.

/ TWEEDEHANDSMACHINES
Naast ons uitgebreid aanbod van nieuwe toestellen, beschikt Tennant
ook over een van de grootste keuzes aan TWEEDEHANDSMACHINES
uit de sector. U mag gerust zijn over uw aankoop: deze toestellen zijn
grondig geïnspecteerd, getest en van Tennant-certificatie voorzien
door technici die een opleiding kregen bij de fabrikant.

/ UW GEPERSONALISEERDE MACHINE
Wist u dat u uw machine ook kunt personaliseren? Deze formule is erg
in trek bij onze klanten die machines in eigen beheer gebruiken, want
deze machines zijn vaak zichtbaar voor het grote publiek. Voor deze
klanten zijn ze dan echte mobiele communicatie-instrumenten. De
personalisering door rotatiegieten is beschikbaar vanaf de achterloopschrobzuigmachine T2, en voor alle schrob- en veegmachines van
Tennant. De klant kan ook kiezen voor personalisering door middel
van zelfklevende folie, wat een gedetailleerder visueel effect en een
illustratiever uitzicht biedt.

TENNANT
REINIGINGSMACHINES
VOOR ELKE
PLAATS
EN RUIMTE
Tennant ontwerpt, fabriceert en
verkoopt een brede waaier aan
toestellen voor het reinigen van

SCHROBZUIGMACHINES
VEEGMACHINES

vloeren, zowel harde vloeren als
tapijt, binnen en buiten. We hebben
de ideale reinigingsoplossing voor
uw omgeving.
Als

erkende

leider

op

de

wereldmarkt heeft Tennant zichzelf

VEEGSCHROBMACHINES
POLIJSTMACHINES
EENSCHIJFSMACHINES
TAPIJTEXTRACTIEMACHINES

de missie opgelegd de manier
te veranderen waarop de wereld
schoonmaakt. Met producten en
oplossingen, ontworpen om een
schonere, veiligere en gezondere

STOFZUIGERS
BUITEN- EN STADSREINIGING
ORBIO ON-SITE GENERATION SYSTEEM

wereld te creëren, kunnen we u
helpen uw infrastructuur schoon
te houden met een programma op
maat van uw behoeften.

IRIS FLEET MANAGEMENT
RESERVEONDERDELEN & SLIJTDELEN
VOLLEDIG AANBOD BEKIJKEN: TENNANT.NL
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M17

/ BATTERIJ AANGEDREVEN OPZIT-VEEGSCHROBMACHINE
Om te reinigen is het niet langer nodig ettelijke keren over dezelfde plek te gaan dankzij de veelzijdige M17 batterijaangedreven veegschrobmachine. De M17 levert uitzonderlijke veeg- en schrobprestaties en biedt veel voordelen
qua gezondheid en veiligheid. De M17 veegschrobmachine is gemakkelijk in het gebruik en onderhoud en zal het
imago van uw locatie snel verbeteren.

ONTDEK
HET VOLLEDIGE
GAMMA VAN
SCHROBVEEGMACHINES
WWW.TENNANT.NL

•

Dankzij zijn uitzonderlijke veeg- en schrobprestaties
is uw vloer snel en in één keer schoon.

•

Beter behoud van de kwaliteit van de binnenlucht
dankzij de dampvrije batterij en een tweefasig
stofcontrolesysteem met de ShakeMaxTM
filterschudder.

•

Maximale zichtbaarheid met voorwaarts gerichte
cabine, speciaal ontworpen zichtlijnen en op het
stuur gemonteerde bediening.

•

Aangenamer in gebruik voor operator en supervisor
dankzij de Pro-PanelTM technologie.

DE PRO-PANEL™ TECHNOLOGIE:
EEN REVOLUTIE IN DE
GEBRUIKERSERVARING
Uw reinigingswerk is nooit meer als vroeger met
de Pro-PanelTM technologie – een revolutie in de
gebruikerservaring. De Pro-PanelTM technologie
integreert talrijke controlefuncties in een intuïtieve,
goed zichtbare touchscreen interface.
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T300

/ ACHTERLOOP-SCHROBZUIGMACHINE
De T300 achterloop-schrobzuigmachine is de ideale oplossing voor uw specifieke toepassing. Zijn veelzijdigheid
is ongeëvenaard. Voeg de innovatieve ec-H2O NanoClean™ van Tennant toe en verminder het gebruik van water
en reinigingsmiddel. Met de Insta-ClickTM, een magnetische kop, kunt u de pads op een ergonomische manier
aanbrengen, wat het toestel sneller gebruiksklaar maakt. Ontdek ook de innovatieve troeven van Tennant:
•

Het optionele Pro-Panel™ omvat een
gebruiksvriendelijk lcd-scherm. De grafische
voorstellingen, meertalige menu’s en
voorbeeldvideo’s zijn gemakkelijk te begrijpen.

•

De verschillende schrobkoppen zijn ontworpen om
aan uw specifieke reinigingsvereisten te voldoen
en de prestaties te optimaliseren.

•

Quiet-ModeTM vermindert het geluidsniveau
voor reinigen overdag zonder te storen. Perfect
voor het reinigen van gezondheidsinstellingen,
onderwijsinstellingen en kantoren.

EC-H2O
NANOCLEAN™
TECHNOLOGIE
De ec-H2O™ technologie, een
uitvinding van Tennant Company,
is een algemeen gangbare reinigingstechnologie, die in 2008 werd voorgesteld
in een groep van automatische vloerschrobmachines. Sindsdien heeft de vooruitgang in
nanobellentechnologie geleid tot de ontwikkeling van
de ec-H2O NanoClean™, de volgende generatie van
Tennants innovatieve reinigingstechnologieën. De naam
‘NanoClean’ verwijst naar de creatie van bellen op nanoschaal,
die een belangrijk deel van het reinigingsmechanisme vormen.
Net als bij de oorspronkelijke ec-H2O™, zet de ec-H2O NanoClean™
technologie water door middel van elektriciteit om in een innovatieve reinigingsoplossing die efficiënt reinigt, geld bespaart en
de milieu-impact vermindert in vergelijking met chemicaliën
voor het dagelijkse reinigen van vloeren. Dit omgezette
water wordt gecreëerd door een ingebouwde e-cel,
die miljoenen microscopische bellen – nanobellen – per milliliter oplossing aanmaakt. Deze
nanobellen dragen bij tot de efficiëntie van
de oplossing.*
*ec-H2O NanoClean™ technologie is niet
ontworpen voor alle soorten vuil, zoals vuil
dat een hoge concentratie vetten en
oliën bevat. Afhankelijk van het soort
vuil is het mogelijk dat conventionele chemische reinigingsmiddelen
noodzakelijk zijn.

ONTDEK
HET VOLLEDIGE
GAMMA
SCHROBZUIGMACHINES
WWW.TENNANT.NL
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B5

/ POLIJSTMACHINE OP BATTERIJ
De B5 en de B7 batterij-aangedreven achterloop-polijstmachines leveren uitzonderlijke glansresultaten. De
toestellen worden standaard geleverd met instelbare tractie, een actieve HEPA-filter voor de stofcontrole en laag
dBA-niveau. Met de nieuwe, innovatieve batterij-aangedreven achterloop-polijstmachine kunt u geruisloos reinigen
met dezelfde resultaten als een propaanmotor:
•
•
•
•

Het geluidsniveau bedraagt slechts 63 dBA, waardoor
het toestel perfect veilig is voor gebruik binnen.
De kwaliteit van de binnenlucht wordt beschermd door
de standaard actieve HEPA-stofcontrolefilter.
De in 90-graden opklapbare kop verzekert een veilige,
ergonomische positie bij het veranderen van de pad.
De gemakkelijk te herkennen, gele onderhoudsknoppen
en het referentiemateriaal op het toestel helpen de
operator bij het gebruik.

ONDERDELEN & SLIJTDELEN
Van de producten van Tennant verwacht u kwaliteit. Dat
mag u ook van onze reserveonderdelen en slijtdelen
verwachten. Ze zijn duurzaam en precies ontworpen om
de allerbeste resultaten te verzekeren en de productiviteit
van het reinigingswerk te optimaliseren.

/ TENNANT BORSTELS bieden de meest kostenefficiënte
manier om superieure reinigingsresultaten te
verzekeren van de eerste tot de laatste dag dat u uw
Tennant veger of schrobber gebruikt.
/ TENNANT DWEILRUBBERS verzekeren een optimale
oplossing en verwijdering van vuil voor de schoonste,
droogste vloeren.

/ TENNANT BATTERIJEN zijn ontworpen om uw omgeving
vrij te houden van potentieel gevaarlijke snoeren,
dampen en lawaai.

/ TENNANT FILTERS zijn ontworpen om de kwaliteit van
de binnenlucht te verbeteren, de prestaties van het
toestel te optimaliseren en de productiviteit van het
toestel te verhogen.

ONTDEK ONS VOLLEDIGE GAMMA
ONDERDELEN EN SLIJTDELEN
WWW.TENNANT.NL
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T12

/ COMPACTE BATTERIJ-AANGEDREVEN OPZIT-SCHROBZUIGMACHINE
De kracht van een zware opzitschrobzuigmachine en de manoeuvreerbaarheid van een compact toestel. Verhoog
de reinigingsproductiviteit met dit innovatieve product van Tennant. Uitgerust met de chemicaliënvrije ec-H2O™
technologie.
•
•

•

•
•
•

Ervaar maximale reinigingsproductiviteit met de T12
compacte batterij-aangedreven opzitschrobmachine:
Ontdek de kracht van een zware opzitschrobmachine
zonder aan manoeuvreerbaarheid in te boeten.
De T12 biedt een 28% wijdere schrobbreedte
en reiniging van rand tot rand bij gebruik van de
optionele zijschrobborstels.
Maak doeltreffend schoon, bespaar geld, verhoog
de veiligheid en verminder de milieu-impact met
de optionele chemicaliënvrije ec-H2O technologie
in vergelijking met de traditionele chemicaliën en
methoden voor de schoonmaak van vloeren.
Reinig vloeren helemaal van rand tot rand met de
optionele zijschrobborstels.
Bespaar tijd en geld op routineonderhoud dankzij de
gemakkelijk te herkennen gele onderhoudsknoppen.
Houd de beheerskosten laag en verzeker maximale
bedrijfstijd met zorgeloze bediening, stevige
constructie en groot onderhoudsgemak.

S20

/ COMPACTE MIDDELGROTE OPZIT-VEEGMACHINE
Tennants compact middelgrote opzit-veegmachine S20 is een toestel voor zwaar werk, dat echter gemakkelijk
manoeuvreert in kleine ruimten en als een middelgrote veegmachine presteert. De Tennant compact middelgrote
opzit-veegmachine S20 heeft het reinigingsvermogen van een middelgrote veegmachine in een compact toestel:
•

•
•

Ervaar de veegprestaties van een middelgrote
opzit-veegmachine voor binnen en buiten met de
manoeuvreerbaarheid van een compacte opzitveegmachine.
Verbeter de kwaliteit van de binnenlucht en veeg
langer met het SweepMax™ stofcontrolesysteem.
Verminder de opleidingstijd van de operator en
vereenvoudig de bediening van het toestel met de
‘All levers forward’-functie.
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ORBIO

ON-SITE GENERATION SYSTEMEN (OSG)
/ GENEREER SCHOONMAAK- EN DESINFECTIEMIDDELEN OP UW LOKATIE, PRECIES
WAAR U ZE NODIG HEEFT
•

EENVOUDIGER REINIGEN
Een enkele OSG-unit vervangt een hele reeks
veelkleurige, geparfumeerde conventioneel
verpakte chemische middelen en vermindert
de opleidingsvereisten.

•

BETER VOOR DE GEZONDHEID, BETER
VOOR DE VEILIGHEID
Vermindert de blootstelling van werknemers, klanten
en het reinigingsteam aan conventionele, sterk
geconcentreerde chemische middelen.

•

LAGERE KOSTEN
Vermindert aanzienlijk de wekelijkse of maandelijkse
aankoop, het transport en het verwijderen van de
meeste dagelijks gebruikte verpakte chemische
middelen; vermindert de noodzaak aan opleiding,
bestelling, opslag en inventarisering van de meeste
dagelijks gebruikte verpakte chemische middelen.

•

DUURZAAMHEID
Vermindert de ecologische
voetafdruk, beperkt verpakkingsafval.

•

MERKREPUTATIE
Geldt als duidelijk signaal dat
uw onderneming de dingen
goed wil doen.

/ INNOVATION | ORBIO OS3
/ OS3 GENERATOR
Het Orbio® os3-systeem voor het genereren van zowel
reinigings als desinfectiemiddelen op het terrein op
uw locatie. Klein genoeg om in de meeste opslag te
passen.

/ OS3 SATELLIETSYSTEEM
Biedt de flexibiliteit om MultiSurface Cleaner en
MultiMicroTM 200 desinfectiemiddel te bereiden op
afgelegen locaties, met geconcentreerde oplossingen,
aangemaakt met de os3 generator.
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IRIS® FLEET
MANAGER

Het beheren van uw vloot omhelst de
uitdaging van het monitoren van veel
machines op verschillende locaties. IRIS®

ZIET U HET COMPLETE
PLAATJE VAN UW
SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN?
CONTROLE OVER UW
VLOOTPRESTATIE
•

HANDEL SNELLER BIJ KRITIEKE PROBLEMEN:
Cruciale waarschuwingen zorgen dat u onmiddellijk
handelt bij potentiële vlootproblemen.

•

ZORG VOOR CONSISTENTIE BIJ DE
SCHOONMAAK: Houd het machinegebruik bij om
een consistente schoonmaakprestatie te genereren
die aan alle schoonmaakeisen voldoet.

•

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT: Identificeer slecht
presterende locaties om aanvullende training te
bieden en de beste methodes te implementeren.

Vlootmanager geeft u de leiding over een
intelligent

de

waarmee u voorzien wordt van bruikbare
inzichten over hoe u de prestatie van de
vloot verbetert en de schoonmaakkosten
vermindert.

CRUCIALE WAARSCHUWINGEN
Ontvang e-mailmeldingen overmogelijke problemen in
uw vloot:
• Machine verplaatst: Ontvang een waarschuwing als
een machine meer dan de geselecteerde afstand
vanaf de eerder gerapporteerde locatie wordt
verplaatst.
• Machine niet in gebruik: Ontvang een melding als
een machine niet in gebruik is.
• Geen ec-H2O™ gebruik*: Ontvang een melding als
een ec-H2O™ of ec-H2O NanoClean™ technologie*
niet gebruikt wordt.

KRITIEKE PRESTATIE-INDICATOREN

OPTIMALISEER VLOOTINZET: Zie uw echte
gebruiksbehoeften om de “correcte omvang” van
uw vloot te bepalen.

•

•

VERLAAG DE SCHOONMAAKKOSTEN:
Optimaliseer de inzet van uw vloot en verhoog de
productiviteit om uw algehele schoonmaakkosten
voor uw totale vloot te verlagen.

•

•

* ec-H2O NanoClean™ technologie is niet ontworpen voor
alle soorten vuil, zoals vuil dat een hoge concentratie vetten
en oliën bevat. Afhankelijk van het soort vuil is het mogelijk
dat conventionele chemische reinigingsmiddelen noodzakelijk zijn.

dat

belangrijkste prestatiestatistieken levert,

•

*ec-H2O™ of ec-H2O NanoClean™ technologie alleen voor
geselecteerde modellen beschikbaar.

commandocentrum

Machinegebruik: Maximaliseer productiviteit en
zorg voor operationele en schoonmaaktechnische
naleving door het dagelijkse machinegebruik bij te
houden.
ec-H2O™ gebruik: Word u bewust van de
voordelen van uw investeringen in duurzaamheid en
productiviteit door te zorgen voor optimaal gebruik
van ec-H2O™ technologie*.
Locatie van de machine: Minimaliseer de kosten
van ontbrekende bedrijfsmiddelen met dagelijkse
rapportering over de locatie.

ONTDEK MEER
WWW.TENNANT.NL/IRIS
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7 TIPS OM DE
ARBEIDSKOSTEN
IRIS FLEET MANAGER

UW INTELLIGENTE
COMMANDOCENTRUM

TE VERMINDEREN

PRODUCTIE OPTIMALISEREN EN TEGELIJK
KOSTEN ONDER CONTROLE HOUDEN IS
EEN CONSTANTE UITDAGING.

VERSTREK EEN UITSTEKENDE OPLEIDING
Een goed opgeleid schoonmaakteam betekent hogere productiviteit en minder noodzaak om het
werk opnieuw te moeten doen. Stel samen met uw reinigingspartner een opleidingsplan op.
INVESTEER IN INNOVATIEVE, EFFICIËNTE TECHNOLOGIE
We leven in een wereld in constante verandering. Investeer in nieuwe toestellen die de efficiëntie van
uw werknemers verhogen. Innovatieve nieuwe technologieën, zoals de IRIS Fleet Manager, kunnen
het reinigingsproces vereenvoudigen en een snel rendement van uw investering bevorderen.
CONSOLIDEER PRODUCTEN
De consolidatie van producten kan de opleiding van de werknemers vereenvoudigen, de algemene
productiviteit verbeteren en de arbeidskosten verminderen. Ook kunt u grotere hoeveelheden kopen
van een enkele leverancier om zo korting te verkrijgen.
GEBRUIK DE JUISTE MATERIALEN
Laat u niet verleiden om goedkope slijtdelen te kopen, het kan u uiteindelijk meer geld kosten.
Gebruik grondstoffen van hoge kwaliteit, ook al kosten ze meer. Zo spaart u stappen uit en hebt u
minder lijnen nodig, wat de hogere kost compenseert.
PAS DE BESTE MILIEUPRAKTIJKEN TOE
Milieuvriendelijk reinigen betekent niet noodzakelijk ‘minder schoon’ of ‘duurder’. Meer zelfs,
milieuvriendelijke oplossingen zijn vaak het meest kostenefficiënt, omdat ze minder middelen
vergen om hetzelfde resultaat te bereiken.
VERHOOG DE VEILIGHEID
Uw werknemers zijn heel waardevol in uw bedrijf. Verzeker dat u hen een schone, gezonde en
veilige werkomgeving biedt. De implementatie van strenge veiligheidsprotocols kan het risico op
ongevallen verminderen en zo ook dure schadeclaims van werknemers.
VERMINDER DE OVERUREN
Wanneer u onder druk staat om de productie snel te verhogen, kan het betalen van overuren een
voor de hand liggende oplossing lijken, maar de kosten van overuren kunnen al snel aan de winst
gaan knagen. Doe minder vaak een beroep op overuren en kies in de plaats daarvan voor een
bijkomende lijn, tijdelijke werknemers of nieuwe technologie om uw outputs te verhogen, terwijl u
toch de kosten onder controle houdt.
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GA VOOR
UITMUNTENDHEID BIJ DE KEUZE

VAN EEN SCHOONMAAKPARTNER
VOOR VLOEREN

KLAAR VOOR
VERANDERING?
BEL VANDAAG
NOG EEN
TENNANT
ADVISEUR.
CONTACTEER EEN ADVISEUR
VAN TENNANT EN ONTDEK
HOE EEN PARTNERSCHAP MET
TENNANT U KAN HELPEN UW
EFFICIËNTIE TE VERHOGEN
EN UW SCHOONMAAKKOSTEN TE VERLAGEN.

WWW.TENNANT.NL/CONTACT

/ EEN NIEUWE MANIER VAN
SCHOONMAKEN
Tennant wil wereldwijd marktleider worden in innovatieve en duurzame schoonmaak, die onze klanten in
staat stelt bij te dragen tot een schonere, veiligere en
gezondere wereld. Daarom ontwikkelt Tennant oplossingen die de manieren waarop de wereld schoonmaakt, veranderen. Het productengamma van Tennant
omvat machines voor het onderhoud van vloeren
binnen en buiten, maar daarnaast biedt Tennant ook
financieringsoplossingen, reserveonderdelen, service
en onderhoud om te verzekeren dat uw machines
superieure reinigingsprestaties leveren.
Werk met fabrikanten die u samenhang kunnen bieden
op al uw locaties en specialisten die vertrouwd zijn
met uw bedrijfssector. Een goede specialist in schoonmaakmachines voor vloeren kan u helpen bij uw beslissingen door een analyse van uw locatie, waarbij hij zijn
expertise in vloeronderhoud toepast. Bij de analyse
zal de specialist nota nemen van het materiaal
van uw vloer, de afwerking en de omvang van
uw ruimte om te bepalen welke machines en reinigingsmaterialen het meest
geschikt zijn voor uw bedrijf. Hij zal u
tijdbesparende innovaties, milieuvriendelijke reinigingsproducten
en budgetvriendelijke oplossingen voorstellen.

CONTACTEER ONS
/ VOOR MEER INFORMATIE:
Vul het formulier in en overhandig het aan onze Intercleanstand. Een lokale verkoper zal u zo snel mogelijk
contacteren.

OF SURF NAAR TENNANT.NL/CONTACT
VOORNAAM
FAMILIENAAM
E-MAIL
TELEFOONNUMMER

BEDRIJF
SECTOR
LAND

/ IK BEN GEÏNTERESSEERD IN:
SCHROBZUIGMACHINES
VEEGMACHINES
VEEGSCHROBMACHINES
POLIJSTMACHINES
EENSCHIJFSMACHINES
TAPIJTEXTRACTIEMACHINES
STOFZUIGERS
BUITEN- EN STADSREINIGING
ORBIO ON-SITE GENERATION SYSTEEM
IRIS FLEET MANAGEMENT
RESERVEONDERDELEN & SLIJTDELEN
TENNANT SERVICE-AANBOD
HUUR- OF TWEEDEHANDSMACHINES
ANDERE:

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN
VOOR ELKE MARKT VIA TENNANT
WORLD:

TENNANT
WORLD
ONTDEK ONZE
OPLOSSINGEN VOOR
ELKE MARKT VIA
TENNANT WORLD

/ REINIGINGSDESKUNDIGEN
Trotseer iedere schoonmaakuitdaging en lever
uitzonderlijke resultaten voor de gebouwen die u
beheert, terwijl u een renderend bedrijf opbouwt.
Verhoog uw productiviteit door sneller en gemakkelijker schoon te maken met Tennant-producten en
-technologieën.

/ DETAILHANDEL
Als retailer begrijpt u het belang van een feilloze
klantendienst. Het kan het verschil betekenen tussen een eenmalig bezoek en levenslange getrouwheid. Om uw klanten een schone, veilige en gezonde winkelervaring te verzekeren, kunt u rekenen op
Tennant. We zijn een geëngageerde partner.

/ PRODUCTIE

WWW.TENNANT.NL/TENNANTWORLD

Van achterloop-schrobzuigmachines en veegmachines tot grotere opzitmachines en machines voor
gebruik buiten: Tennant biedt een volledig gamma
oplossingen voor het onderhoud van vloeren in lichte en zware industrieën. We helpen u uw productievestiging schoon, veilig en productief te houden.

/ LOGISTIEK EN OPSLAG
De machines van Tennant voldoen aan alle reinigingsbehoeften in uw vestiging met krachtige
vegers en schrobbers, die bovendien optimale stofcontrole garanderen. Bandensporen van voertuigen
zijn gemakkelijk te verwijderen met onze bijzonder
efficiënte schrobzuigmachines. De veiligheid wordt
verhoogd door algemeen zicht rondom, beschermdaken en snelle, effectieve opname van water.

/ LUCHTVAART EN TRANSPORT
Luchthavens, hangars en zones met intensief
verkeer zowel binnen als buiten schoon, veilig en
aantrekkelijk houden, is een bijzondere uitdaging.
Tennant biedt volledige oplossingen om u te helpen
hierin te slagen.

/ GEZONDHEIDSZORG
Ziekenhuizen en klinieken zijn plaatsen waar mensen willen genezen. Om in hun opzet te slagen, zijn
een aangename omgeving voor de patiënt en hoge
properheidsstandaarden essentieel. Incorporeer de
beste praktijkvoorbeelden in gezondheid en veiligheid en toon dat u streeft naar optimale kwaliteit.
Wij kunnen u hierbij helpen.

/ ONDERWIJS
Schoolgebouwen zijn plaatsen waar kennis wordt
gekweekt. De meest succesvolle onderwijsinstellingen bieden een comfortabele, productieve leeromgeving. Pas de beste praktijkvoorbeelden in gezondheid en veiligheid toe en creëer met onze hulp een
schoon, professioneel imago.
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VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE
EN GEZONDERE WERELD
NEEM CONTACT MET ONS OP
VOOR MEER INFORMATIE
BELGIË - EUROPA

DUITSLAND

Tennant N.V.
Tel.: +32 3 2179411
Fax: +32 3 2179419
Email: europe@tennantco.com
www.tennant.eu

Tel.: +49 1805 836626
Fax: +49 1805 836329
Email: tennantDE@tennantco.com
www.tennant.de

FRANKRIJK

NEDERLAND

Tel.: +33 149 90 50 00
Fax: +33 149 90 50 10
Email: tennantFR@tennantco.com
www.tennant.fr

Tel.: +31-413-241211
Fax: +31-413-241222
Email: info.nl@tennantco.com
www.tennant.nl

IBERIA

UK & IERLAND

Tel.: 900 900 150
Fax: 916 619 221
Email: tennantES@tennantco.com
www.tennant.es

Tel.: +44 1604 583191
Fax: +44 1604 751517
Email: sales.uk@tennantco.com
www.tennant.co.uk

PORTUGAL
Tel.: 800 20 60 68
Fax: 800 20 60 69
Email: tennantPT@tennantco.com
www.tennant.pt

GEÏNTERESSEERD OM EEN TENNANT MACHINE OF ONDERDELEN VAN
TENNANT TE KOPEN, ONS PRODUCTAANBOD TE BESPREKEN OF EEN
ERKENDE TENNANT-PARTNER IN UW REGIO TE VINDEN? SURF NAAR

WWW.TENNANT.NL/VIND-ONS

REINIGEN:
EEN NIEUWE VISIE

Maak kennis met de veegschrobmachine M17
met Pro-Panel™ Technologie

M17

HOOG PRES TERENDE, V EEL ZIJDIGE BAT TERIJ-A ANGEDRE V EN
V EEGSCHROBM ACHINE
efficiënt schoon in een enkele beweging met uitzonderlijke veeg- en
schrobprestaties.

 Maak


de kwaliteit van de binnenlucht dankzij de
accuvoeding zonder uitlaatgassen en het tweefasige
stofcontrolesysteem met de ShakeMax™
filterschudder.

 Behoud


de zichtbaarheid dankzij de
voorwaarts gerichte kap, de geconstrueerde
zichtbanen en de op het stuur gemonteerde
bedieningsknoppen.

 Maximaliseer


 Verbeter


het werkcomfort van operator en
leidinggevenden dankzij beschikbare Pro-Panel™
technologie.

ZIEN IS GELOVEN!

Voor een gratis demonstratie of meer informatie:
Neem vandaag nog contact op met een expert van Tennant of bezoek tennant.nl
©2016 Het Tennant Company-logo en andere handelsmerken met het symbool ® zijn handelsmerken van Tennant Company die zijn geregistreerd in de Verenigde
Staten en/of andere landen. De producten van Tennant Company worden verkocht en onderhouden door dochterondernemingen van Tennant Company en
distributeurs. Tennant Company is een erkend hoofddistributeur van Green Machines™, het merk van reinigingsproducten voor buiten. Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

