Hoe schoon is uw matras?
Alles maken we schoon. De auto,
onze kleren,vloeren, wc’s. Dus
waarom niet de plek waar we maar
liefst een derde van ons leven
doorbrengen: ons matras.
In Duitsland en Amerika is het al
heel gewoon. Sinds 2005 is het ook in
Nederland mogelijk om matrassen met
het MatrasCleaner concept te laten
reinigen.
Ferry Jansen van Ferma Cleaning legt
uit: mensen staan er niet bij stil hoezeer
een matras vervuild kan zijn. In één
matras kan een populatie van wel 2
miljoen huisstofmijten leven. Deze
kleine spinachtige beestjes zie je niet met
het blote oog. Zelf zijn ze onschadelijk;
echter hun uitwerpselen bevatten de
allergene stof guanine die allergieën
veroorzaakt. Symptomen hiervan zijn
verstopte neus, eczeem, tranende ogen,
rode ogen, jeukende huid, piepende
ademhaling, hoesten vooral ‘s nachts,
hoofdpijn, benauwdheid, snurken of
een droge mond.
Maar liefst 30% van alle kinderen heeft
last van huisstofmijtallergie en eczeem
en dit aantal loopt op. Dit heeft o.a. te
maken met betere isolatie van huizen
waardoor de leefomstandigheden
van de huisstofmijt zijn toegenomen.
Ze gedijen goed in een warm en
vochtig klimaat. Huidschilfers zijn een
voedingsbron voor de huisstofmijt.
Een mens verliest een halve kilo
huidschilfers per jaar waarvan een
groot gedeelte in uw matras verdwijnt.
Daarnaast houdt lichaamstranspiratie
hun woonomgeving vochtig, zoals ze
het graag hebben. We zweten een halve
liter per nacht!
Ook andere lichaamsvochten, bacteriën,
virussen, schimmels en stof zijn terug

te vinden in matrassen. Kortom een
broedplaats van verontreinigingen.
Een schone laken over het matras
helpt niet tegen het inademen van
huisstofmijtuitwerpselen. De deeltjes
zijn zo klein dat ze gemakkelijk
doordringen en het matras werkt ook
nog eens als een blaasbalg.
Ferma Cleaning is officieel dealer van
Matras Cleaner en reinigt in Nijmegen
en wijde omgeving matrassen van
zowel particulieren alsmede zakelijke
klanten zoals hotels,verzorgingstehuize
n, kinderdagverblijven, vakantieparken
etc.
Dit gebeurt op locatie zonder gebruik
van chemicaliën.
De prijs voor een jaar lang een schone
en gezonde nachtrust is overigens niet
duur.
Voor een kindermatras betaalt u
27,50, een éénpersoonsmatras
35,00 en voor een tweepersoonsmatras 60 inclusief voorrijkosten
en B.T.W.
Wilt u weten of úw matras
toe is aan een reinigingsbeurt
maak dan een afspraak voor
een gratis testreiniging.
Voor vrijblijvende informatie :
www.fermacleaning.nl of
bel 06-46720448.

