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MatrasCleaning nieuw
in de regio

Trudy’s Matras Service in Wartena
Doordat onze huizen tegenwoordig
steeds beter geïsoleerd zijn, stijgt het
aantal huisstofmijten, bacteriën en
virussen in onze bedden. Het gevolg
hiervan is dat we een toename zien in
het aantal mensen met astmatische
aandoeningen, eczeem, hooikoorts,
jeukende huid en andere allergieën.
De MatrasCleaner is de oplossing voor
een gezond, schoon en fris matras.

Weinig mensen staan er bij stil, maar het
matras is een bron waar het krioelt van
de bacteriën, virussen en huisstofmijten.
Terwijl wij regelmatig alles poetsen en
wassen, wordt het matras vaak over het
hoofd gezien ook omdat deze nu een-
maal niet gewassen kan worden. En dat,
terwijl we maar liefst een derde van ons
leven doorbrengen op ons matras.

Een gewone stofzuiger is niet krachtig
genoeg  om de huisstofmijten, bacteriën
en sporen die in het matras zitten te
doden en te verwijderen. Dit lukt wel
met de gepatenteerde MatrasCleaner
methode! De MatrasCleaner reinigt zon-
der chemicaliën en maakt gebruik van
UVC stralen die de huisstofmijten, bac-
teriën, virussen en sporen doden.
Hoogfrequentie trillingen zorgen ervoor
dat deze stoffen inclusief huidschilvers en
huismijt uitwerpselen los trillen. Vervol-
gens zorgt een speciaal vacuüm zuigsys-
teem ervoor dat dit alles wordt
verwijderd van uw matras. Tot slot volgt
een bewerking met antibacteriële, al-
lergeen neutraliserende MatrasCleaner-
spray die de vermenigvuldiging van
huisstofmijten vermindert. Na de com-
plete behandeling  van ongeveer 20
minuten ben je zeker van een gezond,
schoon en fris matras.

De professional is dichterbij dan je
denkt. Iemand die er meer over kan

vertellen is Trudy Hoekstra de eigena-
resse van Trudy's Matras Service. Volgens
Trudy is MatrasCleaning nog erg onbe-
kend in Friesland, terwijl er in de
Benelux toch al ruim 50 dealers zijn en
de methode regelmatig aandacht krijgt in
de media.
Dat was voor Trudy de reden om deze
unieke en nieuwe dienstverlening in onze
regio op te starten. Ook in Friesland
biedt MatrasCleaning u daarmee de mo-
gelijkheid om uw matras grondig te ont-
doen van schadelijke stoffen. De
MatrasCleaning service wordt aan huis
verleend, waardoor het matras gewoon
kan blijven liggen. Na een gratis
testreiniging van circa 2 minuten bepaalt
de klant of ze hun matras met de 4-fasen
hoofdreiniging willen laten reinigen. De
dienstverlening is bestemd voor een
breed publiek. Zowel particulieren met
een allergie, als zorginstellingen en bedrij-
ven. Trudy noemt een paar voorbeelden:
Bed & Breakfast, hotel, boot- & jacht-
verhuur, kinderopvang of vakantie-
parken die een extra service aan hun
gasten willen aanbieden. En natuurlijk
ook gewoon omdat je het een prettig
idee vindt om op een hygiënisch, schoon
en fris bed te slapen. Huisstofmijten,
bacteriën & virussen in onze bedden wij-
zen niet op onvoldoende hygiëne; ze zijn
er gewoon altijd en dus ook in uw ma-
tras.

Wilt u meer weten over Trudy's Matras
Service? Kijk dan op 
www.trudys-matras-service.nl
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