CARE OF YOUR WALLS
Creatie en verzorging van wanden in zorgsectorgebouwen

V3-worx is een schildersbedrijf dat zijn aanpak en vakmanschap afstemt op de specifieke eisen van de
omgeving.
De esthetische uitstraling en functionaliteit van de gebouwafwerking, en in het bijzonder de wanden,
worden door ons met zorg gecreëerd, verbetert en in stand gehouden.
“Care of your walls” is een specifiek programma voor de wanden van zorgsectorgebouwen.

Schilderen - Versterken - Onderhouden - Reinigen - Desinfecteren

SCHILDEREN
Wij gebruiken steeds verfproducten die een goede basis vormen voor efficiënt onderhoud en hygiënebeleid.
Zo werken wij doorgaans met niet poreuze verven met vuilafstotende eigenschappen.
Duurzaamheid wordt bij ons hoog in het vaandel gedragen.

VERSTERKEN
Naargelang de specifieke belasting van de
omgeving kunnen de wanden aangepast en
versterkt worden.
Hoekbescherming, PVC-boarding, Handgrepen,
plinten, …
Ook esthetisch kan de uitstraling versterkt worden
door het plaatsen van foto-wanden, kleuraccenten,
wandbekleding, …

ONDERHOUDEN
De nieuwstaat van het uitgevoerd schilderwerk en wandbekleding houden we graag op peil.
Bij interesse voor het onderhouden van de wanden gaan we in samenspraak de aanpak en timing bepalen van
preventief, periodiek en correctief onderhoud van de wanden.
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REINIGEN
Onderhouden van de wanden wil in ons concept niet altijd zeggen “schilderen”.
Zo is het specifiek reinigen van de wanden essentieel voor de uitstraling en hygiëne.
Vuilresten op de wanden zijn visueel storend en zijn een voedingsbodem voor bacteriënontwikkeling.
Onze wandreiniging bestaat uit een intensieve reiniging van accidentele vervuilingen en een totaalreiniging van
de wanden.
Gecombineerd kunnen retouches van het schilderwerk en schadeherstel aanvullend uitgevoerd worden.
Wij hebben ook een specifiek reinigingsprogramma voor PVC-boarding.

DESINFECTEREN NIEUWE SERVICE!
Aansluitend op wandreiniging kunnen we een desinfectie doen van de wanden.
Onze wanddesinfectie bestaat uit een intensieve desinfectie van hoogfrequente aanrakingsoppervlakken en
een totale desinfectie van de wanden door inwrijven of verneveling.
Onze zeer veilige producten die we gebruiken worden gekenmerkt door een ultrasnelle werking zonder een
negatieve inwerking te hebben op mens, milieu en behandelde oppervlakken.

CONTACTEER ONS
Wij geven graag meer uitleg over onze aanpak en prijssetting.
info@v3-worx.be of anthony.devos@v3-worx.be
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