Eertink Groep in Wierden staat inmiddels bijna 30 jaar bekend als dienstverlenend
reinigingsbedrijf. De onderneming, destijds opgericht door Jan Eertink, biedt de
beste oplossingen voor specialistisch onderhoud en reiniging van bedrijven en
woningen door heel Nederland. Onlangs ontwikkelde het bedrijf een speciale
pasta om hardnekkig witte muuruitslag tegen te gaan. En niet zonder succes!
Door: Jolanda Groothuis

Speciale pasta tegen hardnekkig
witte muuruitslag
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ervaring kunnen wij elke gevel
in de oorspronkelijke staat
terugbrengen. Bij een totale
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muren laat verdwijnen. Het

Op de vraag of het bedrijf

gevelrenovatie gepaard met
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Anti graffiti en rioolbeheer
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opzichten om vraagt!”

Woning in Hengelo, voor en na de behandeling
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