Nieuw in ons assortiment
Dibo is al meer dan 35 jaar een autoriteit op het vlak van hogedrukreinigers voor professioneel als particulier gebruik. Het Diboassortiment omvat zowel koudwater- als warmwater hogedrukreinigers met een werkdruk die gaat van 90 tot 600 bar. Samen met
de vele opties en toebehoren die wij aanbieden, maken die het
werk voor u nog lichter.
Ook het assortiment stof- en waterzuigers van Dibo biedt u een
ruime keuze. Zij zijn alle geschikt voor zowel particulier als zakelijk
gebruik.
In Veenendaal hebben we een royale showroom waar diverse machines staan opgesteld. En natuurlijk kunt u hier terecht om slangen te laten persen of uw machine te laten nakijken.
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Wat doen we

Producten

Carwash Service Versteeg is een ervaren en dynamisch
bedrijf, dat al meer dan 15 jaar met gemotiveerde medewerkers het onderhoud van autowasmachines vanuit het midden van het land verzorgt. We zijn importeur van de CWS-100 rollover voor Nederland en
dealer van DIBO reinigingsapparatuur. Als specialisatie
heeft Carwash Service Versteeg zich met name gericht
op het repareren, reviseren en onderhouden van autowasmachines van het merk Christ, maar ook voor andere merken bent u van harte welkom.

Minstens zo belangrijk is de kwaliteit van de
toegepaste reinigingsmiddelen. Door een
juiste samenstelling van de door ons gevoerde
productenlijn uit Duitsland is het mogelijk om
een optimale waskwaliteit te garanderen tegen een zeer gunstige prijs / kwaliteitsverhouding. De juiste afstelling van zowel de machine
als de chemie is hierbij zeer belangrijk.
Onze carwashproducten zijn breed inzetbaar
en worden toegepast in wasstraten, rollovers
en dhz –boxen. Ook voor de reiniging van
vrachtwagens, caravans en meer specifieke
doeleinden zijn de juiste producten beschikbaar.

Grote reparaties en totaalrevisie van autowasinstallaties worden uitgevoerd in onze moderne werkplaats
in Veenendaal. Daar is ook een ruime sortering machines aanwezig om de gereviseerde carwash naar uw
wensen samen te stellen.
De mogelijkheden zijn onbeperkt. Zowel het borstelmateriaal als de kleur van de machine kunnen worden
bepaald zodat de carwash volledig kan worden aangepast aan de uitstraling van uw bedrijf.

Blinkend eindresultaat
Komt een perfect wasresultaat voor u op de
eerste plek? Dan zult u vast onze hoogwaardige producten willen proberen. Een optimaal
resultaat wordt namelijk pas verkregen met
een correct afgestelde machine en de juiste
chemie. Met onze technische kijk op zowel de
machine als de chemie is een goed resultaat
verzekerd. Voor de juiste toepassing adviseren
wij u graag. Ook als u specifieke wensen heeft
kunt u ons benaderen, we zoeken dan samen
naar de juiste oplossing.

Ondersteuning
Als u ons product gebruikt kunt u altijd een
beroep doen op onze servicedienst. We zullen
u ook zelf regelmatig bezoeken. Bestellingen
worden vaak door ons zelf gebracht. Tijdens
deze korte bezoeken controleren we de kwaliteit en grijpen zonodig in. Ook de technische
staat van de machine houden we in de gaten.
Dit alles om stilstand zoveel mogelijk uit te sluiten.

Advies en begeleiding
Hiervoor hebben wij een adviseur met ruim
10 jaar ervaring als servicemonteur aangesteld, die de chemie en de machine afstelt en
deze optisch controleert zodat eventuele onderhoudswerkzaamheden besproken en ingepland kunnen worden.   Kortom; Met één telefoontje of mailtje kan aan al u wensen worden
voldaan.

Service en onderhoud
Voor de service en het onderhoud beschikt
Carwash service over 4 volledig uitgeruste
serviceauto’s zodat bijna alle voorkomende
reparaties SNEL en VAKKUNDIG
ter plaatse worden
verholpen.

Probeer het eens en vraag een demonstratie
aan. We stellen dan uw machine af en u kunt
het zelf ervaren. Dit is geheel vrijblijvend. We
laten zien, dat een perfect resultaat en een
goede begeleiding niet duur hoeven te zijn.
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