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CARE
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ENCAPSULATION
TECHNOLOGIE

SMART CARE TRIO®
MEER INFORMATIE?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie
ontvangen over de Smart Care Trio?
Of wilt u het vlekkeloze resultaat zelf
ervaren tijdens een demo bij u of bij ons
op locatie?
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INTRODUCTIE
Specialistisch vloeronderhoud is een echte
expertise. Het is een soort van ambacht, iets
wat je leert door kennis en ervaring. Progenta
is al ruim 25 jaar dé specialist in vlekkeloos
onderhoud voor de hele Benelux en inmiddels
ook ver daarbuiten.
Progenta heeft met haar specialistische kennis
en ervaring de meest uiteenlopende oplossingen voor de meest hardnekkige vlekken
verzameld. Inmiddels hebben we meer oplossingen tot onze beschikking dan dat er vlekken
zijn. Met behulp van onze innovatieve vlekverwijderingsmethoden kunnen we minstens 98%
van alle vlekken verwijderen.

In samenwerking met tapijtfabrikanten en
vloeronderhoud- specialisten van over de hele
wereld hebben we gemerkt dat een uniforme
standaard voor onderhoud van tapijtproducten gemist wordt. Samen met deze
fabrikanten ontwikkelen wij onderhoudsmethodieken en –middelen die bijdragen aan
een circulaire economie en de levensduur van
tapijt aanzienlijk verlengen.
Onze laatste innovatie is de Smart Care Trio
methode. Met de Smart Care Trio haalt u niet
alleen een innovatieve onderhoudsmethode in
huis, maar ook een professionele specialist met
kennis en ervaring.

SPECIALISTISCH
ONDERHOUD

KWALITEIT

Progenta voert specialistisch onderhoud uit aan de meest uiteenlopende
type vloeren door heel de Benelux.
Periodiek onderhoud is noodzakelijk
voor het representatief, hygiënisch en
veilig houden van een vloer.

Progenta is ISO 9001-, 14001- en
NEN4400-1 gecertificeerd. Daarnaast
testen we in onze Spot Academy
alle middelen en machines intensief
en leiden we onze eigen mensen én
mensen uit de branche op.

DUURZAAMHEID

CIRCULAIRE ECONOMIE

Duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen maken
integraal onderdeel uit van onze
bedrijfsfilosofie. Progenta investeert
continu in duurzame en innovatieve
onderhoudsoplossingen.

Bij Encapsulation blijft er geen sticky
residu achter in het tapijt zoals bij
traditionele reinigingsmethoden.
Hierdoor wordt de levensduur verlengd
en kan het ook weer als grondstof
dienen bij de productie van nieuw tapijt.
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EEN ANDERE BENADERING
VAN VLOERONDERHOUD
Smart Care Trio verandert de kijk op
specialistisch tapijtonderhoud. De inzet
van de Smart Care Trio methode biedt vele
voordelen ten opzichte van traditionele
onderhoudsmethoden:

na vervanging weer eenvoudig als grondstof
dienen bij de productie van nieuw tapijt en
draagt het bij aan een circulaire economie.
De Smart Care Trio kan door één persoon
worden bediend waardoor er minder manuren
nodig zijn om specialistisch onderhoud uit te
voeren. Smart Care Trio kan daarnaast worden
ingezet voor het reinigen van lichte tot zeer
zware vervuiling. Progenta heeft een reeks
innovatieve onderhoudsproducten in het
assortiment welke kunnen worden ingezet voor
verschillende vlekken al naar gelang de intensiteit van de vervuiling. Hierdoor is het mogelijk
om de Smart Care Trio universeel in te zetten
voor elk type vlek, alle zachte vloeren en elke
vorm van vervuiling.

Onderhoud kan overdag worden uitgevoerd,
waardoor de verlichting in een gebouw
eerder uit kan en ‘avondshifts’ niet meer nodig
zijn. Het reinigen met de Smart Care Trio
methode levert veel waterbesparing op door
het gebruik van Encapsulation: hierdoor is er
nauwelijks water nodig om de vloer intensief
te reinigen en wordt de levensduur van tapijt
ook nog eens aanzienlijk verlengd. Omdat er
door de toepassing van droge kristallen geen
sticky residu achterblijft in het tapijt zoals bij
‘natte’ onderhoudsmethoden, kan het tapijt

Manufacturing
carpets

Raw material
extraction

USAGE

Disposal recycling

Carpet cleaning
and maintenance

Carpet
transportation

SMART CARE TRIO
draagt bij aan een
circulaire economie
Carpet product life
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ENCAPSULATION
Onze laatste innovatie: Smart Care Trio®
machine in combinatie met Encapsulation
Progenta heeft de afgelopen periode
geïnvesteerd in een nieuwe methodiek op het
gebied van tapijt onderhoud, namelijk Smart
Care Trio. Dit Smart Care Trio systeem komt uit
de Verenigde Staten en heeft daar haar sporen
inmiddels verdiend. Kort samengevat komt dit
op het volgende neer.
Tijdens de reiniging passen wij het nieuwste
methode op het gebied van tapijtreiniging toe
waarbij gebruik wordt gemaakt van kristallen.

We zijn hiermee in staat om afhankelijk van
de vervuiling de concentratie kristallen aan te
passen, waardoor we binnen dezelfde methode
lichte tot zware reinigingen toe kunnen passen.
UNIEKE VLEKVERWIJDERINGSMETHODE
De door ons toegepaste methodiek qua
reiniging en onderhoud is gebaseerd op
Encapsulation. Vuil en vlekken worden middels
kristallen ingekapseld, vervolgens worden deze
kristallen ingeborsteld en opgezogen tijdens de
reguliere schoonmaakronde. Eventuele vlekken
welke achterblijven worden na behandeld.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

ENCAPSULATION

O Het behandelde tapijt is direct
weer beloopbaar

Kristallen

O Water- en energiebesparend
O Green seal gecertificeerd
O Weinig tot geen geluidsoverlast
O Laat geen residu achter
O Geen luchtjes
O Voorgeschreven en geadviseerd door alle
gerenommeerde tapijtfabrikanten
O Past binnen circulaire economie wat het
recyclen van tapijt -in welke vorm dan ookmogelijk maakt

TRADITIONAL METHODEN

Sticky Residu

O Wool safe approved
O Tapijt voorzien van dit onderhoudsprogramma
gaat qua gebruiksduur zéker 3 jaar langer mee:
SMART CARE TRIO

100%
Tapijt
Kwaliteit
Standaard
schoonmaak
methodes

10+ jaar
7 jaar

Vervangingsmoment
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