
Van den Bos Matras Cleaner
Service nieuw bedriif in de regio
Je bepaalt toch zelf met wie ie noar bed gaat
Laren- Van den'Bos Matras Cleaner Ser-

vice is ongetwijfetd het jongste bedrijf in de

regio. Dat kan haast niet anders, want af-
gelopen maandag 2 december is het bedrijf

oÍficieel van staÉ gegaan.
Wie denkt dat Bertus van den Bos de man ach-

ter het nieuwe bedrijf met een soort veredelde

stofzuiger bij de klant op de stoep staat, heeft

het helemaal mis. De benodigdheden voor het

reinigen van een matras zitten in een grote

aluminiumkoffer. De Matrascleaner machine

produceert trillingen om het vuil uit de matras

los te maken, ruigt dat vuil op en doodt met

WC-licht ongewenste gasten als bacteriën en

schimmels. Hiernawordt de matras ingespoten

met een antibacteriële en allergeen neutralise-

rende spray. Aan deze uitgebreide uitrusting

kom je niet zomaar. Hoe is dan Van den Bos

Matras Cleaner Service tot stand gekomen?

Na 33 jaar in de bouw te hebben gewerkt en

door de crisis in de WW gekomen, heeft Ber-

tus van den Bos absoluut geen zin in duimen

draaien. Hij wil voor zicluelf beginnen en dan

wel werk waarin de spoeling nog niet dun is

en dus minder concurrentie.Zo is hij nu in zijn

nieuwe baan beland. Dat ging ook nog niet

zomaar vanzelf. Daar ziin eerst wat gesprek-

ken aan vooraf gegaan. Dit heeft er toe geleid,

dat hij nu dealer is van Matrascleaner Bene-

lux in deze regio. Een Matras Cleaner Service

verzorgf complete slaapkamerhygiëne op de
particuliere en zakelijke markÍ. Matrassen ver-

oorzaken veel hygiëne- en gezondheidsproble-

men door de aanwezigheid van onder andere

huisstofrnijten en hun uitwerpselen. De matras
is een grote veroorzaker van allerlei allergieën

zoals eczeem, benauwdheid, hoesten, astma

en jeuk. Van den Bos Matras Cleaner Service

kan meehelpen deze problemen op te lossen

met een unieke gepatenteerde methode van

reinigen. Het reinigen gebeurt gewoon op de

slaapkamer bij de klant thuis en vindt op lo-

catie plaats, dus geen gesleep met matrassen.

De reiniging is geheel droog en zonder gebruik

van chemicaliën. Na afloop van de service-

beurt wordt een sticker op de matras geplakt.

De methode is gecertificeerd door het ECARF
(European Center for Allergy Research Foun-
dation) en wetenschappelijk onderbouwd. Ho-

tels en kinderdagverblijven maken ook graag

gebruik van de service. Deze krijgen een certi-
ficaat uitgereikÍ, waardoor de klanten kunnen

zien dat ze oveÍ schone matrassen beschikken.
Het is niet zo dat Van den Bos Matras Cleaner
Service meteen de cleaner pakt en de matras te

lijf gaat. Eerst wordt getest of een cleaning wel
nodig is. Daarvoor komt het minilaboratorium
uit de koffer in actie. Blijkt reiniging niet no-

dig dan zljner geen kosten.
Naast mafrasreiniging biedt Van den Bos

Matras Cleaner Service geavanceerde lucht-

zuiveraars die de luchtlcwaliteit in huis en op

kantoor sterk verbeteren. De zuiveraars zijn

fluisterstil, hebben geen harde luchtstroom,
verbruiken minder als een spaarlamp en de fil-
ters hoeven nooit vervangen te worden.
Om het compleet te maken levert Van den Bos
een anti-allergie slaaplijn bestaande uit dek-

bedden en kussens. Deze slaaplijn is door de

Inspectie voor Gezondheidszorg geregisheerd

als Medisch Hulpmiddel Klassel.
Voor meeÍ informatie www.matrascleaner
service.nl of info@matrascleanerservice.nl of

bel 06-53539066 I 0573-221389. Via dit num-
mer is een gratis testreinigingaanvrcag moge-
lijk. Bij aanvrcegvoor reiniging in december en
januari ontvangt een particulier vijf euro kor-
ting per matras. Dat wil zeggerL 32,50 euro in
plaats van 37,50 euro voor het reinigen van een
eenpersoonsmatras. Van den Bos Matras Clea-
ner Service is op 7 en 8 december in actie te
zien op de Kerstfair bij Tuincentrum Haneveld.

Bertus von den Bos tiidens een
demonstratie van de mafrascl eaner.

(foto : Johnny' Ligten b ergt
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