Kroonint heeft kennis
en kwaliteit in huis

www.kroonint.nl

Over Kroonint
Kroonint is specialist op het gebied van cleaning en coating. Als leverancier en producent van hoogwaardige producten bieden wij een uitgebreide service aan partners en klanten in de schoonmaak- en onderhoudssector.
Van deskundig advies tot en met levering.

Kroonint Groep
Samen vormen Kroonint Cleaning & Coating Products, Kroonint Protective Coating en Kärcher Center Rhowax de
Kroonint Group. Elke divisie gaat uit van zijn eigen kracht en heeft dan ook zijn eigen werkgebied.
Zo is Kroonint Protective Coating de onbetwiste maatwerkexpert in West-Europa op het gebied van corrosiewerende coatings en profileert Kroonint Cleaning & Coating Products zich als betrouwbare partner voor
landelijke levering van reinigings- en verfproducten aan professionele eindgebruikers.
Kärcher Center Rhowax levert professionele reinigingsapparatuur aan ondernemers en consumenten in de
wijde omtrek van Rotterdam en voert met een eigen servicedienst onderhoud en reparaties uit aan alle merken en
soorten reinigingsapparatuur.

“ Met Kroonint maakt u het verschil! “

Kroonint Protective Coating
Over Kroonint Protective Coating
Kroonint Protective Coating is de producent en totaalleverancier van hoogwaardige coatings. Wij produceren een
uitgebreid en divers pakket corrosiewerende coatings geschikt voor alle industrietypen. Protective Coatings van
Kroonint voldoen aan de eisen van onze klanten.
Van lichte industriële coatingsystemen voor machine- en staalbouw tot high performance-systemen op maat die
presteren onder chemische en milieu onvriendelijke omstandigheden.

De kracht van Kroonint
Kroonint is specialist in het ontwikkelen en produceren van duurzame coating- en laksystemen. Deze hoogwaardige watergedragen en high-solid producten staan bekend om hun snelle droging, uitzonderlijk hoge slagvastheid
en uitstekende buitenduurzaamheid. Deze hoogwaardige kwaliteit is het resultaat van jarenlang research naar
allerlei verfcomponenten en samenstellingen in eigen productie waarin het accent ligt op kwaliteit, duurzaamheid
en gebruiksvriendelijkheid. Bovendien kunnen we zo flexibel en efficiënt reageren op vragen vanuit de markt. Dat
is de kracht van Kroonint Protective Coating.

Kroonint Cleaning Products
Over Kroonint Cleaning Products
Cleaning is een essentieel onderdeel van ieder bedrijf, of u schoonmaak en onderhoud nu intern oplost of er een
gespecialiseerd bedrijf voor inhuurt. Kroonint Cleaning is de betrouwbare partner waar veel bedrijven naar op zoek
zijn. Natuurlijk leveren we uw bestellingen op tijd en tot in de werkkast van de schoonmaker. Maar bij Kroonint gaan
we liever nog een paar stappen verder.
Zo begeleiden en trainen we uw uitvoerend personeel om efficiënter en beter te werken. Daarnaast denken we
met u mee en kruipen als adviseur in de huid van uw bedrijf. Zodoende boekt u met onze producten en service
een optimaal en kostenbesparend schoonmaakresultaat.
Kroonint levert een compleet assortiment:
• Reinigingsmiddelen voor dagelijkse-, periodieke- en specialistische reiniging
• Reinigingsmaterialen
• Hygiene, papier, zeep en dispensers
Naast het assortiment Kroonint producten leveren wij volgende merken:

Kroonint Coating Products
Over Kroonint Coating Products
Kroonint ontwikkelt en produceert verven, coatings en kunststoffen welke met name worden toegepast bij nieuwbouw
als ook bij onderhoud en reparatie in de industrie en scheepvaart. Hoogwaardige innovatieve producten en coating
systemen waarmee onderhoudsintervallen kunnen worden verlengd en kosten worden bespaard. Kroonint producten
onderscheiden zich in het dagelijks gebruik door doelmatigheid, duurzaamheid, verwerkingsgemak en veiligheid.
Tevens wordt een uitgebreid programma applicatiematerialen geleverd.
Kroonint levert een compleet assortiment:
• Verf, zoals schilderslakken en beitsen, muurverf, vloercoating en corrosiewerende coatings
• Applicatiematerialen en gereedschappen
• Handschoenen, kitten, plamuren en polyesters

Kärcher Center Rhowax
Over Kärcher Center Rhowax
Kärcher Center Rhowax is dé specialist op het gebied van reinigingsapparatuur, onderdelen en toebehoren.
Kärcher Center Rhowax levert het complete assortiment Kärcher reinigingsmachines; Warm en koud water
hogedrukreinigers, schrob- zuigautomaten, veegmachines, schrob- boenmachines, stoomapparaten, waterzuigers,
stofzuigers.
Bij onze ervaren medewerkers kunt u terecht met iedere vraag op het gebied van reiniging. Ons Kärcher Center
beschikt over een dynamisch en zeer ervaren technische dienst. Wij verzorgen onderhoud en reparaties aan alle
merken reinigingsmachines op de door u gewenste locatie.

“ Wij voorzien u graag van een passend advies op maat. “

Kroonint trainingen
Trainingen
Naast het leveren van producten en het adviseren over diverse toepassingen verzorgt Kroonint ook opleidingen en
workshops. Wij bieden onze relaties gratis trainingen aan om zo de deskundigheid van het uitvoerend personeel te
bevorderen. De training concentreert zich op vakkennis. Zo komen er allerlei praktische zaken aan bod, zoals vloerherkenning, staalconservering, verven van onderhoud en uiteenlopende schoonmaakmethodes.
Kroonint verzorgt jaarlijks een aantal standaard trainingen waarop kan worden ingeschreven. Het is ook mogelijk om
samen met de specialisten van Kroonint een bedrijfsspecifieke training of workshop samen te stellen met betrekking
op uw organisatie.
Het doel is om uw personeel toe te rusten met belangrijke kennis, waardoor zij hun werk nog beter kunnen uitvoeren.
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