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Mede dankzij het grotere belang van hygiëne door de uitbraak van het coronavirus, stijgt de vraag 
naar alternatieve reinigingsmethoden die zonder extra moeite grondiger reinigen. Zo ook bij The Clean 
Experience in Barneveld, waar men zich volledig heeft toegelegd op het specialisme stoomreiniging. Want 
met stoom kun je reinigen én desinfecteren in slechts één handeling.

Grondiger en effectiever reinigen

Stoomreiniging biedt
onderscheidende meerwaarde 

Als we het hebben over stoomreiniging, zijn er een 
aantal factoren die van cruciaal belang zijn. Wat is de 
kwaliteit van de droge stoom en hoeveel tijd heb ik 
nodig om het beoogde resultaat te leveren? Directeur 
van The Clean Experience Tjibbe de Boer legt uit: 
“Hoe droger de stoom, hoe minder vocht je verspreid 
en hoe minder vocht je in de ruimte hebt. Daarmee 
reduceer je de kans op bijvoorbeeld virusverspreiding. 
Afhankelijk van de gekozen machine, levert de TCE-
apparatuur stoom met een vochtgehalte tussen de drie 
en zeven procent. Beduidend lager dan veel machines 
die men kent uit de consumentenmarkt. Bovendien 
kun je stellen dat dit gezonder is voor de gebruiker.” 
Daarmee onderscheidt The Clean Experience zich als 
stoomspecialist. Voor autodetailers is het bijvoorbeeld 
enorm belangrijk om met drogere stoom te werken. Zo 
wordt o.a. schimmelvorming in bekleding voorkomen 
vanwege de kortere droogtijd. Logisch: want hoe 
minder vocht je toepast, hoe minder er gedroogd hoeft 
te worden.

VERBLUFFENDE RESULTATEN DANKZIJ 
STOOMREINIGING
In de vernieuwde showroom in Barneveld vertelt De 
Boer over de reiniging in de praktijk. Praktijktesten laten 
verbluffende resultaten zien, zelfs in een cleanroom 
waar een gedesinfecteerd buisje onderworpen werd 
aan de kracht van stoom. “Je had daar eigenlijk bij 

moeten zijn voor dit verhaal. Het stuk gereedschap zou 
reeds gereinigd zijn. Toen wij met een specifieke nozzle 
het buisje met stoom gingen reinigen, kwam er gewoon 
nog bloed uit. Dat zou echt niet mogen. Na tests bleek 
het resultaat met stoom beter dan na het reguliere 
reinigingsproces.”

IS DE FACTOR TIJD EEN ISSUE?
Als de cirkel van Sinner erbij wordt gehaald, worden 
de ‘taartpunten’ temperatuur en tijd een stuk groter. 
Daartegenover staat het grondigere reinigingsresultaat. 
The Clean Experience heeft een oplossing om de factor 
tijd te verminderen. Zo kunnen reinigingsmiddelen 
en desinfectanten worden toegevoegd om het 
proces te versnellen. “De combinatie van stoom en 
een desinfectant is uniek”, stelt De Boer. “Bovendien 
kunnen we door toevoeging van een product 
gegarandeerd desinfecteren. Om alleen met stoom 
goed te desinfecteren, moet je constant contact 
houden met het oppervlak. Met de desinfectant kun je 
meer meters maken, dus sneller werken voor hetzelfde 
resultaat.”

MAATWERK
Dat juist The Clean Experience deze mogelijkheid 
biedt, is nauwelijks een verrassing. De leverancier staat 
bekend om het vermogen om mee te denken met de 
klant en mee te ontwikkelen. De Boer: “Zo hebben wij 

voor autodetailers specifieke nozzles ontwikkeld om 
ieder onderdeel van het interieur van auto’s perfect 
te kunnen reinigen. Net als in de voedingsindustrie, 
waar weer hele andere eisen gelden. Ook daar 
worden machines doorontwikkeld voor de specifieke 
toepassingen waarvoor ze worden ingezet. Dat zijn 
veelal branches waar reinigen met water geen optie is, 
zoals in bakkerijen. Op dit moment is er een maatwerk 
machine in productie die meer power moet bieden dan 
gebruikelijk. Dat is een proces van trial and error. De 
voorlopige resultaten zien er goed uit. Het kan maar 
zo dat deze machine een blijvertje is in onze range aan 
apparatuur.”
Trots vertelt De Boer over een succesverhaal in een 
snoepfabriek bij onze Zuiderburen. “Daar zaten alle 
leidingen in de fabriek als het ware ingepakt in een 
laag suiker. Na van alles geprobeerd te hebben, was ik 
gevraagd om te kijken of stoom uitkomst zou bieden. 
Toen ik aankwam dacht ik direct: ‘waar ben ik aan 
begonnen?’. Wonder boven wonder verdween het 
suiker als sneeuw voor de zon. Achteraf heb ik me laten 
vertellen dat vele kilometers aan elektriciteitsleiding in 
de fabriek is gereinigd met onze machines. Ze hebben 
er geen seconde spijt van gehad.”

KWALITEIT VOOROP
De machines van The Clean Experience zijn allemaal 
voorzien van een eigen ontwikkelde boiler. Tjibbe de 

Boer legt uit waarom: “De boiler is het belangrijkste 
element van de stoomreiniger die de druk en de 
temperatuur bepaald. Door de dikke boilerrand van RVS 
leveren de TCE machines stabiele druk en stabielere 
stoom. Een dunnere rand kan namelijk uitzetten, 
waardoor verschil kan ontstaan in het percentage 
droge stoom. Wij maken onderscheid in de gebruikte 
materialen, de diktes hiervan en de hoogwaardige 
koppelingen.

Toepassingen voor het schoonmaakbedrijf
Stoomreinigers worden vaak ingezet voor specifieke 
reinigingsdoeleinden, maar schoonmaakbedrijven 
kunnen zich ermee onderscheiden vanuit hygiënisch 
oogpunt. Toiletgroepen, bureaus en keukens kunnen 
goed schoongemaakt worden met beter resultaat. 
Bovendien leent de machine zich ervoor om 
bureaustoelen diep te reinigen, danwel schoonmaken 
en desinfecteren. “Dat geldt ook voor armleuningen 
van bureaustoelen en andere besmettingsbronnen als 
trapleuningen, roltrappen en het sanitair. Die is met 
onze apparatuur desinfecterend te reinigen. Dit is 
veiliger voor de gebouwgebruiker die nul kans heeft om 
in contact te komen met een desinfectant. Het gebruik 
van chemie is nauwelijks aan de orde”, aldus De Boer.

Stoom bewijst zijn waarde vooral op plekken waar een 
hoge hygiënegraad van groot belang is. Bijvoorbeeld in 

doktorspraktijken. Praktijktests, waarbij het resultaat 
is gecontroleerd met een UV-lamp, laten zeer goede 
resultaten zien. “Maar misschien nog wel belangrijker”, 
vervolgt De Boer, “de gebouwbeheerder en twee 
huisartsen stonden versteld van het resultaat. Dan weet 
je als schoonmaakbedrijf dat je goud in handen hebt.”

EENVOUDIG IN GEBRUIK
Voor gebruikers van de stoomreinigers van The Clean 
Experience is nauwelijks extra training en kennis 
vereist. In principe kan iedereen die weet hoe hij/
zij moet stofzuigen overweg met de machines. “Je 
moet natuurlijk wel rekening houden met de hitte. 
Het voordeel is dat alles te reinigen is met stoom, als 
je het maar met beleid doet. Soms komt het voor 
dat op bepaalde vloeren stoomstrepen zichtbaar 
zijn na reiniging”, vertelt De Boer. “Dat komt door 
restproducten en residu die zich reeds aan de vloer 
hebben gehecht. Door het toevoegen van een neutrale 
reiniger, verdwijnen de stoomstrepen en is de vloer 
goed gereinigd.”

KOOP EN LEASE MOGELIJKHEDEN
The Clean Experience levert stoomreinigers aan allerlei 
verschillende sectoren voor specifieke en generieke 
doeleinden. De TCE-machines zijn te koop en te leasen 
via verschillende dealers van The Clean Experiene B.V. 
binnen de Benelux, met het hoofdkantoor in Barneveld. 

Bij de koop zit een servicepakket inbegrepen. Zo komt 
een adiseureen paar keer langs om de processen te 
borgen en onderhoud te plegen. Want goed onderhoud 
verlengt de levensduur van de machine. 

MEER INFO:
The Clean Experience
Anthonie Fokkerstraat 51B, 3772 MP Barneveld
W: www.thecleanexperience.nl 
E: info@thecleanexperience.nl
T: 085 104 5164

Benieuwd naar de machines van The Clean 
Experience? Scan de QR-code!


