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Krachtige reiniging voor hoog rendement  Krachtige reiniging voor hoog rendement  

Het mooie van zonnepanelen reinigen is dat de kosten ruimschoots terug-Het mooie van zonnepanelen reinigen is dat de kosten ruimschoots terug-
verdiend kunnen worden door het hogere rendement dat een schoon zonne-verdiend kunnen worden door het hogere rendement dat een schoon zonne-
paneel nu eenmaal oplevert. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van het soort dak, paneel nu eenmaal oplevert. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van het soort dak, 
de hellingshoek en de locatie van de panelen ten opzichte van de omgeving. de hellingshoek en de locatie van de panelen ten opzichte van de omgeving. 
Denk bijvoorbeeld aan bomen, industrie in de buurt, snelwegen etc. Maar een Denk bijvoorbeeld aan bomen, industrie in de buurt, snelwegen etc. Maar een 
feit is dat schone panelen voor meer rendement zorgen. Alle reden dus om uw feit is dat schone panelen voor meer rendement zorgen. Alle reden dus om uw 
zonne panelen regelmatig te laten reinigen. Nog beter is natuurlijk ze te laten 
 voorzien van onze kwaliteitscoatings. Vraag naar de mogelijkheden. 

Door onze zeer brede ervaring in het schoonmaken van zonnepanelen en superieure Door onze zeer brede ervaring in het schoonmaken van zonnepanelen en superieure 
borsteltechnieken kunnen wij u topkwaliteit beloven als het gaat om het vakkundig borsteltechnieken kunnen wij u topkwaliteit beloven als het gaat om het vakkundig 
reinigen van uw zonnepanelen. Wij houden de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied reinigen van uw zonnepanelen. Wij houden de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied 
bij en investeren constant in de beste kwaliteit reinigingsapparatuur. Dat biedt u het bij en investeren constant in de beste kwaliteit reinigingsapparatuur. Dat biedt u het 
voordeel van een zo laag mogelijke arbeidstijd en een resultaat dat lang aanwezig blijft. voordeel van een zo laag mogelijke arbeidstijd en een resultaat dat lang aanwezig blijft. 

Roterende zachte borstel op steel
De zachte borstel wordt onder hoge druk van zuiver De zachte borstel wordt onder hoge druk van zuiver De zachte borstel wordt onder hoge druk van zuiver 
 water aangedreven. Wij gebruiken geen reinigings- water aangedreven. Wij gebruiken geen reinigings- water aangedreven. Wij gebruiken geen reinigings-
middelen of chemicaliën. Veilig voor het milieu en middelen of chemicaliën. Veilig voor het milieu en middelen of chemicaliën. Veilig voor het milieu en 
voor uw zonnepanelen.  voor uw zonnepanelen.  

Nieuw!Nieuw! De effi ciënte schoonmaakrobot De effi ciënte schoonmaakrobot
Als wij met de lange steel vanuit onze hoogwerker Als wij met de lange steel vanuit onze hoogwerker Als wij met de lange steel vanuit onze hoogwerker 
ergens tóch niet bij kunnen komen, zetten wij ergens tóch niet bij kunnen komen, zetten wij ergens tóch niet bij kunnen komen, zetten wij 
deze geavanceerde robot in. deze geavanceerde robot in. 
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Doelstelling ZonnePaneelReiniging.com:  
“De kosten van onze schoonmaak zijn 
altijd lager dan het rendementsverlies”

Rendement  door Reiniging

Online calculator  
Een handige tool om snel en exact uit te rekenen hoeveel 
u kwijt bent aan rendementverhogende reiniging. 
Kijk op zonnepaneelreiniging.com/onlinecalculator



Regio West:  
Postbus 629 
2240 AN Wassenaar 
info@zonnepaneelreiniging.com
tel +31(0)70 220 4221

Regio Noord:  
Ubbengasingel 43 
9909 AN Spijk  
info@zonnepaneelreiniging.com
tel +31(0)596 591 004


