specialistische reiniging

Proper Groep onderhoudt glas en gevel van
20.000 vierkante meter glas en aluminium en vier werkgangen voor het gevelonderhoud:
reinigen, ontetsen, polijsten en conserveren. Proper Groep Lelystad werkt dit jaar aan het
onderhoud van het glas en de gevel van The Rock, een kantoortoren van negentig meter
hoog met 22 bovengrondse en drie ondergrondse verdiepingen op de Zuidas van Amsterdam.
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Al snel werd de klantenkring
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The Rock
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Houston,

we have a/no problem!
*

het atrium moet reinigen en onderhouden, is 20.000 vierkante meter. Raatgever: ‘Daar komt bij dat er voor een groot
deel van die vierkante meters vier werkgangen zijn: reinigen, ontetsen, polijsten
en conserveren, eigenlijk behandelen we
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u dit onderzoek van toepassing vindt.
1

Jack A Neal, Food Control 29 (2013) 149-155

Anton Duisterwinkel is wetenschapsjournalist te Delft

een gebouw begint, wordt dan ook de

schreven instructie te geven ofwel een uitleg en demonstratie.

* doorstrepen wat u wel/niet van toepassing vindt. Dat is, indien
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