
DÉ UITBLINKER
IN VLOERONDERHOUD!

BETONVLOEREN

Ook voor geslepen en gepolijste betonvloeren!

Een industrievloer zonder omkijken? Het kan met het cream-

polish-systeem van Blinkers Vloeronderhoud. Wij voorkomen 

verstoff en en indringen van vuil zonder uw betonvloer regelmatig 

te coaten. De vloeroplossing van de toekomst: functioneel, mooi 

en tijdbesparend! Meer weten? Wij vertellen u met plezier wat de 

voordelen en kosten zijn van beton polijsten!

Blinkers Vloeronderhoud
Hermesweg 12 
4382 NB Vlissingen

T: 0118 476 222

E: info@smb-blinkers.nl

Voor afspraken en off ertes kunt u contact opnemen via:

REINIGEN 
&

RENOVEREN!

      Gratis vloerencheck!

Is de staat van uw tapijt, linoleum of natuursteen u een doorn in het 

oog  of denkt u dat het onderhoud effi ciënter kan? Maak gebruik van 

onze gratis vloerencheck!  Onze specialist controleert al uw vloeren 

en brengt rapport uit,  zodat u het juiste advies krijgt  betreffende het 

meest gebruikte materiaal in uw bedrijf, uw vloer! 

Maak snel een afspraak en wij komen kosteloos langs! 



Een beloning voor uw vloer…en voor u!

U staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar een vloer is een 

belangrijk visitekaartje van uw organisatie. Of er nu hout, tapijt, 

linoleum, natuursteen of grind ligt, uw vloer moet zelfs bij intensief 

gebruik mooi en schoon blijven en zo lang mogelijk meegaan. Dat 

kan alleen als u uw vloer laat onderhouden door de echte specialist. 

Blinkers is uw specialist in vloeronderhoud. Wij behandelen uw 

vloer deskundig en met de grootste zorg. Zo bent u verzekerd 

van een representatieve uitstraling van uw pand, een schone en 

gezonde werkomgeving en een langere levensduur van zowel harde 

vloeren als tapijtvloeren.

TAPIJT/VLOERBEDEKKING

Wie zijn wij? Blinkers Vloeronderhoud is een familiebedrijf dat 

staat voor kwaliteit en klantenbinding. Hiermee heeft het bedrijf in 

twaalf jaar tijd de stempel specialist vervaardigd in Zuid-Nederland. 

Het werken met steeds dezelfde mensen op vele projecten heeft 

gezorgd voor échte specialisten die naast kwaliteitswaarborging 

veel waarde hechten aan after-sales en innovatie. 

Wij zorgen ervoor dat uw vloer uitblinkt in het presentatiepakket 

van uw organisatie. Dit doen wij door uw vloer met de juiste metho-

de te renoveren en u hiernaast te ondersteunen in het onderhoud 

van deze vloer.

Hiermee ziet uw vloer er niet alleen beter uit ook wordt de levens-

duur aanzienlijk verlengd, waardoor investering voor een nieuwe 

vloer wordt uitgesteld! Goed vloeronderhoud verdient zichzelf 

terug!

HOUTEN VLOEREN

natuursteen

beton

tapijtreiniging

pvc / linoleum

Onderhoud en renovatie van:

houten vloeren

industrievloeren

ESD vloeren

gietvloeren


