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Daarom kies je BOMA

→  Wij hebben alles in huis! 

→  We bieden je persoonlijk advies.

→  We maken hygiëneplannen op maat.

→  We geven onze kennis door en leiden 
dus ook jouw personeel op.

→  We hebben een handige webshop 
met managementtools.

→  Al onze technische en productfiches 
kan je online vinden.
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Wij maken het graag simpel voor je. We denken slim met je mee en helpen je de producten 

en materialen te kiezen die het best bij jouw situatie passen. Heb je een vraag of een 

schoonmaakprobleem waar je niet uitkomt? Dan staan onze Bomito’s direct met 

een glimlach voor je klaar.  Daarom is samenwerken met BOMA leuk!

In deze folder vind je alle producten die specifiek voor jou van toepassing zijn bij elkaar. 

Hadden we al gezegd dat we de dingen graag simpel, slim en leuk maken voor je?

Onze oplossingen 
voor food & industry

Schoonmaken aan de lopende band
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Hygiënisch borstelwerk 
& vloertrekkers
Voor de voedingsindustrie bieden wij hygiënische 

borstels en vloertrekkers die speciaal ontworpen 

zijn voor het reinigen van alle plaatsen met een 

hoge eis voor hygiëne. Zo zijn onze borstels en 

vloertrekkers temperatuurbestendig van -20 °C tot 

100 °C, ook zijn ze steriliseerbaar in autoclaaf. Het 

unieke design van onze eenbladige vloertrekker is 

ultra hygiënisch door het ontbreken van naden én 

maakt schoon tot in de verste hoeken. simpel.

Materialen
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Schrobborstel BOMA Food 
Hygiënische borstel speciaal ontworpen voor het 
reinigen van alle plaatsen met een hoge eis voor hygiëne

Zachte bezem BOMA Food 
Wit kunststof montuur zorgt ervoor dat vuil 
makkelijk op te sporen is

Eenbladige vloertrekker BOMA Food 
Ultra hygiënische vloertrekker



Machines

Hogedrukreinigers
•  Koud- en warmwater toestellen 
met verschillende vermogens en 
watercapaciteit
•  Geschikt voor verwijdering van 
hardnekkig vuil op gevels, vloeren 
voertuigen en machines
•  Waaier aan accessoires om je toestel 
voor meerdere toepassingen in te zetten

Schrobzuigmachines
•  Robuuste machines met groot 
reinigingsvermogen en hoge 
zuigkracht 
• Maximaal gebruikerscomfort 
•  Uitstekend resultaat met hogere 
productiviteit

Veegmachines
•  Robuuste machines met groot reinigings- 
vermogen en hoge zuigkracht 
•  Maximaal gebruikerscomfort 
•  Uitstekend resultaat met hogere 
productiviteit, verminderde kosten 
en gegarandeerde arbeids- 
veiligheid

Industriële stofzuigers
•  Voor kleine en grote hoeveelheden 
droge en natte vervuiling in zware 
omstandigheden
•  Snelledigingsmechanisme voor 
maximaal gebruikscomfort
•  Optie tot explosieveilige toestellen
•  Breed scala aan accessoires
•  Configureerbaar op maat van jouw noden
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BOMA Robotics

Van hogedrukreiniger over 

schrobzuigmachine tot industriële 

stofzuiger; bij BOMA lossen we elk 

schoonmaakprobleem graag op een 

slimme manier op. Wij focussen niet 

alleen op de kwaliteit en efficiëntie van 

het schoonmaakwerk maar kijken ook 

naar de ergonomie. De gezondheid van de 

schoonmaker is voor ons net zo belangrijk 

als de gezondheid van jouw eindklant. 

leuk.

Ben jij klaar voor de toekomst van de schoonmaak? Met BOMA Robotics maken we het mogelijk 
sneller, slimmer én leuker te werken. BOMA Robotics staat voor een mooie reeks van gerobotiseerde 
schoonmaakmachines en wil daarmee in de eerste plaats een geschikte gerobotiseerde oplossing 
bieden voor diverse schoonmaaktoepassingen. Denk aan een gerobotiseerde stofzuiger die ervoor 
zorgt dat zwaar en repetetief schoonmaakwerk voor de schoonmaker verleden tijd is. Of aan een 
schrobzuigmachine die autonoom de weg vindt in complexe ruimtes én interactie aan kan gaan 
met de omgeving. Jouw nieuwe collega staat voor je klaar!



Het juiste 
schoonmaakmiddel  
voor elke taak
Van laagschuimende vloerreinigers die specifiek 

ontworpen zijn voor industriële schrobzuigmachines 

tot speciaal ontwikkelde producten voor 

toepassingen op sterk vervuilde oppervlakken en 

voor toepassingen in de voedingsindustrie. Bij ons 

vind je voor elke schoonmaaktaak het juiste middel. 

Zowel voor dagelijkse als periodieke reiniging van 

jouw werkomgeving.

Reinigings- 
middelen
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FD Hipro 
Sterke allesreiniger 
en ontvetter. Speciaal 
ontwikkeld voor de 
voedingsindustrie. 
Ideaal voor het reinigen 
van machines.

Alco Spray 
Deze spray heb 
je snel bij de 
hand als iets 
ontsmet moet 
worden.

Autoscrub Food 12 
Krachtige, laag-
schuimende 
vloerreiniger zonder 
parfum, speciaal voor 
schrobzuigmachines.

Bomax 1 
BucketButton 
Automatisch 
doseersysteem 
voor 1 product.

Bomades C 
Reinigings- en 
ontsmettingsmiddel 
voor grote oppervlakken. 
Geschikt voor gebruik in 
de voedingssector.



Persoonlijke 
bescherming
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Wij zorgen voor het totaalpakket! We bieden 

je dus niet alleen een ruim gamma aan 

schoonmaakmiddelen en materialen. Wij helpen 

je hier ook op een goede, hygiënische manier mee 

werken. Dat doen we door schoonmaakadvies op 

maat te bieden. Wij maken hygiëneplannen specifiek 

voor jouw organisatie. Ook leiden we desgewenst 

jouw personeel op en bieden we persoonlijke 

beschermingsmaterialen. Wij hebben alles in huis. 

simpel.

het beste 
voor jou én 
je personeel

simpel.
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Bins & bags

Wij bieden talloze afvalbakken om je werkplek proper 

te houden. Onze bins & bags zijn verkrijgbaar in alle 

maten en gewichten. Zo plaats je bijvoorbeeld de 

juiste bak naast de lopende band.

Slim. Onze bakken zijn altijd wit, we hebben 

daarnaast deksels in verschillende kleuren zodat je 

met kleurcoderingen voor verschillende zones kunt 

werken. Plaats bijvoorbeeld een bak met een rood 

deksel in een warme zone en een bak met een blauw 

deksel in een koude zone. 

HD+ zak - 90 x 120 cm 
Met superieure treksterkte 
en doorscheurweerstand

BOMAbin Select Pedal - 90 l 
Verkrijgbaar met verschillende 
kleuren deksels.

maximale 
recyclage voor 
een goedkopere 
afvalverwerking en 
een beter milieu

slim.
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De keuze is reuze! Wordt het je allemaal te veel? 

Geen zorgen! Wij voorzien je altijd van advies. Zo 

kun je multifunctioneel poetspapier het best gebruiken 

voor algemene afneemtaken waarbij absorptie belangrijk 

is. Dit papier is ideaal voor het verwijderen van olie of vet, 

handig in de voedingsindustrie! Ons papier blijft sterk 

wanneer het vochtig is en kan worden hergebruikt. 

Op zoek naar papier om mee te reinigen of te 

desinfecteren? Gebruik dan onze omni wipes. 

Deze non-woven poetsdoeken van viscose zijn 

verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren.

Disposables

Maxi Multirol  
100% recycled tissue blauw



Wij hebben een  
eigen servicedienst.
Je machines en doseersystemen verdienen 

vanzelfsprekend de beste zorg. Onze eigen 

servicedienst heeft gelukkig alle kennis en 

tools in huis om alles te leveren, installeren, 

onderhouden en herstellen waar nodig. 

Door de geografische spreiding van onze 

13 filialen is ons serviceteam in staat om snel 

in te grijpen en jou bij te staan waar nodig! 

Wij zetten 
een extra stap 
voor jou.
simpel. slim. leuk.
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wij zijn altijd 
dichtbij

simpel.



Wij bieden oplos-
singen op maat.
Jouw bedrijf is uniek. Jouw noden 

zijn dus ook uniek. Dat vraagt om 

oplossingen op maat. Daar weten wij 

one-stop-shop wel raad mee. BOMA 

is niet alleen een one-stop-shop voor 

álles op het gebied van schoonmaak 

en hygiëne: wij gaan een stap verder 

en bedenken graag hoe jij jouw 

schoonmaakactiviteiten simpeler, 

slimmer én leuker aan kunt pakken. We 

bieden daarvoor niet alleen de juiste 

middelen en materialen aan, maar ook 

werkplannen op maat.

Je hebt ons  
altijd bij de hand.
Online bestellen, je voorraad beheren of 

een service aanvragen? Het kan allemaal! 

Ons management-bestelsysteem is 

niet alleen op de PC te gebruiken maar 

ook te downloaden op je smartphone. 

Met ‘BOMA in the Pocket’ kun je dus 

zelfs een bestelling plaatsen vanuit de 

voorraadkast. Ook al onze technische 

fiches vind je online.
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wij denken 
met je mee

slim.

wij maken het 
jou gemakkelijk

leuk.
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info@boma.eu • www.boma.eu

1   Antwerpen (BE) 
T +32 3 231 33 89

2   Hasselt (BE) 
T +32 11 27 93 93

3   Brussel (BE) 
T +32 2 203 60 35

4   Luik (BE) 
T +32 87 66 14 83

5   Flevoland (NL) 
T +31 32 133 38 08

6   Rotterdam (NL) 
T +31 10 750 01 00

7   Arnhem (NL) 
T +31 31 675 22 50

8   Eindhoven (NL) 
T +31 40 851 90 60

9     Luxembourg (LU) 
  T +352 26 29 68 88

10   Lille (FR) 
T +33 3 20 43 16 13

11   Valence (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

12   Toulon (FR) 
T +33 4 75 81 54 72

13   Angers (FR) 
T +33 4 75 81 39 58

Benieuwd naar ons 
volledig aanbod? 
Contacteer een 
BOMA-locatie bij jou 
in de buurt 

simpel.
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