
Wie zijn wij?
Allround Cleaning Service B.V. is een VCA- en ISO-gecertifi ceerd schoonmaakbedrijf 
dat haar opdrachtgevers ontzorgt op het gebied van schoonmaak, onderhoud, 
verhuizing en catering.
 
U kunt van ons verwachten dat binnen de grenzen van ons werkgebied wij tot 
het uiterste gaan. Dit betekent voor u, als opdrachtgever, dat wij u veel uit handen 
kunnen nemen.
 
Medewerkers van ACS zijn opgeleid door het opleidingsinstituut SVS voor 
Schoonmaak- en glazenwassers branche.

Allround Cleaning Service

Trespa reiniging
Door weersinvloeden en vervuiling van de buitenlucht 
kunnen trespa en andere kunststof gevelbekledingen 
na verloop van tijd sterk vervuilen of zelfs worden aan-
getast. Met specifi eke schoonmaakproducten, de nodige 
kennis en ervaring geven wij uw gevel weer een schone 
uitstraling.

Tapijt reiniging
ACS reinigt en onderhoudt
• Vloerbedekking
• Linoleum
• Trapbekleding
• Meubelbekleding
• Tapijten en vloerkleden

Impregneren van gevels
Door het impregneren (vochtwerend maken) van gevels 
kan het volgende worden voorkomen
• Schimmeloverlast aan de binnenzijde
• Witte vlekken door zoutuitslag
• Verminderde isolatiewaarde
• Hardnekkige mos- en algenvorming

Bouwschoon opleveren
Gaat u uw bedrijfspand verbouwen of met uw onder-
neming een nieuw bedrijfspand betrekken, dan kan ACS 
voor uw bedrijf het gehele pand gebruiksklaar opleveren. 
Dit kan in samenwerking met de aannemer die het pand 
heeft gebouwd of in opdracht van de eindgebruiker.

Bezoekadres 
Vromade 1A 
2411LG Bodegraven 

T: 0172 645574 
F: 0172 645974

Postadres
Postbus 102
2410 AC Bodegraven

www.allround-cleaning.nl 
info@allround-cleaning.nl



Glasbewassing
Glasbewassing kan volgens verschillende 
methoden uitgevoerd worden, afhankelijk
van bereikbaarheid en locatie. ACS werkt 
met een geavanceerd mobiel telewas 
systeem, de Carbo Clean Pole Wash-System.

Het succes van de Carbo Clean Pole is te
danken aan de perfect op elkaar afge-
stemde materialen en onderdelen, waar- 
door het zich onderscheidt van andere 
gevelreinigingssystemen.

Door met het Carbo Clean Pole systeem 
osmosewater over een oppervlak te laten 
vloeien c.q. sproeien, onder een druk van 
10 bar, lossen alle mogelijke vervuilingen 
op en droogt het betreffende oppervlak 
streep- en vlekkeloos schoon op, ook in de 
zon. Overigens hebben wij de mogelijk-
heid om gebruik te maken van verwarmd 
osmosewater (tot ca. 60 °C), voor nóg  
betere resultaten.

Ongedierte en onkruidbestrijding
• Ratten en muizen
• Spinnen
• Vliegende en kruipende insecten
• Houtaantasters
• Onkruidbestrijding

Graffi ti verwijderen & 
coating aanbrengen
ACS werkt met vakkundige medewerkers
die de producten en systemen beheersen
om graffi ti te verwijderen. Hierdoor kunnen
gevels, wanden, hekken en deuren weer 
hersteld worden. Tevens kunnen wij een 
anti-graffi ti coating aanbrengen.

De anti-graffi ti coating zorgt ervoor dat 
bij herhaling de graffi ti gemakkelijk met 
water kan worden verwijderd en blijft 
de schade aan de gevel geminimaliseerd.

Ongedierte en onkruidbestrijding

Levering sanitaire voorzieningen
ACS is leverancier van een uitgebreid
assortiment facilitaire voorzieningen zoals
• Toiletpapier
• Handdoekautomaten
• Papieren handdoekjes
• Handdroogsystemen
• Toiletzeep
• Zeepautomaten
• Luchtverfrissers
• Hygiënecontainers
• Linnengoed
• Toiletrol automaten
• Schoonloopmatten

Vloeren reiniging & onderhoud
De vloer wordt vaak over het hoofd gezien 
maar heeft altijd, door intensief gebruik, het 
meest te lijden. Het onderhoud van diverse 
harde en zachte vloeroppervlakken vraagt 
om vakkundig specialisme. Bij ACS werken 
mensen die met hun kennis, ervaring en 
moderne machines deze werkzaamheden 
kunnen uitvoeren.

Brand- en roetschadeverwijdering
Bent u slachtoffer geworden van brand
of wateroverlast? In samenwerking met
tussenpersonen of verzekeringsmaatschap- 
pijen gaan wij voor u op zoek naar de 
beste oplossing zodat de overlast tot een 
minimum beperkt wordt. 

Daarnaast kunnen wij snel en effi ciënt 
penetrante geuren van bijvoorbeeld brand-
lucht afbreken en binnen enkele uren de 
lucht volledig zuiveren, zodat uw woning 
of kantoor weer begaanbaar is.
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