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MARCELLA  
OOK IN UTRECHT, 
ALKMAAR EN 
HEERHUGOWAARD
MarcelIa is in 2013 be-
gonnen met schoonma-
ken van trappenhuizen 
en overige gebouwen 
voor de woningcoöpera-
tie Mitros in Utrecht waar 
wij de wijken Overvecht 
en Lunetten contractueel 
schoonhouden, alsmede 
voor de woningcoöpe-
ratie Woonwaard in Alk-
maar en Heerhugowaard 
maken wij alle trappen-
huizen en het hoofd-
kantoor contractueel 
schoon.

In 2013 heeft MarcelIa een boot (platbodem) aangeschaft, dit op verzoek van de gemeente Amsterdam.  
De boot is motorisch elektrisch aandrijfbaar en inzetbaar voor het verwijderen van drijfvuil uit de sloten/singels 
en meertjes, in en rondom Amsterdam. Deze boot zetten wij ook in voor het reinigen van kade-muren en brug-
gen, tevens kunnen we het vuile afvalwater in de boot laten neerkomen, om vervolgens dit vuile water uit de 
boot te pompen naar onze recycle-unit en dit water weer hergebruiken.

MarcelIa heeft begin 2014 een hogedruk-recycle-unit aangeschaft en 
zijn daar in geheel Noord-Holland tot op heden uniek in. Deze unit is 
voorzien van een hogedruk installatie met kokend heet water alsmede 
een zware vacuümpomp, deze kan d.m.v. een lineaal van 2.5 meter, 
welke zichzelf tegen de muur aanzuigt, het afvalwater opvangen en di-
rect afzuigen naar de recycle-unit en zo het afvalwater filteren voor her-
gebruik. Ook kunnen er met deze unit vloeren worden gereinigd, vooral 
handig voor binnen bij b.v. trappenhuizen waar geen afvoerputjes zijn, 
het vuile afvalwater wordt tijdens het reinigen direct naar de unit ge-
zogen en gefilterd voor hergebruik. Overal waar het afvalwater moet 
worden opgevangen of moet worden afgevoerd is deze unit inzetbaar. 
MarcelIa zet deze unit in bij werkzaamheden voor o.a. woningbouwco-
operaties en gemeenten.

Omtrent het tijdstip van aanbesteden van diverse woningbouwcoöperaties zijn wij begonnen met het schoon-
maken middels ons inmiddels unieke mop-systeem. Waarbij wij een reinigingsmiddel met spray-apparatuur 
op de ondergrond nevelen en vervolgens na een korte inwerktijd weer opnemen, met speciaal hiervoor ver-
vaardigde moppen. Het is belangrijk om snel de vuil opnemende moppen te vervangen voor schone moppen.  
Er wordt door het werken met dit systeem nog géén liter water gebruikt en het reinigingsmiddel laat geen 
residu na. Het geheel bespaart ca. 80 liter water per trappenhuis en er zijn geen langdurige gevaarlijke natte 
plekken meer tijdens het schoonmaken, ook blijft het object bereikbaar en hoeft er geen afzetting worden ge-
zet tijdens de werkzaamheden. Elke dag zijn uw trappenhuizen of vloeren schoon met dit systeem, doordat zij 
elke week periodiek worden gereinigd middels het mop-systeem en niet maar eenmaal per kwartaal eventjes 
schoon zijn na de periodieke schrobbeurt. Inmiddels hebben we het unieke mop-systeem bij alle woningco-
operaties en VVE’s waar we schoonmaken, ingezet en is het resultaat verbluffend positief. Uiteindelijk is onze 
investering en de samenwerking met de reinigingsleverancier Crohill zeer de moeite waard geweest. Samen 
hebben we een prachtig systeem geïntroduceerd en zijn hierbij zeer innovatief bezig geweest.

Wist u dat MarcelIa in 2013 een autohoogwerker heeft aangeschaft voor 
schoonmaak gebruik. Het kwam te vaak voor dat er direct een reini-
gingsklus moest worden uitgevoerd met een hoogwerker, het huren is 
dan even geen snelle optie. MarcelIa kan nu direct deze hoogwerker 
voor u inzetten. Hij heeft een hoogtebereik van 21 meter en wordt diesel 
aangedreven. Indien nodig, bij het werken binnen in een hal of in een 
winkelstraat etc; kan er worden gewerkt met een geruisloze elektrische 
aandrijving. Onze gespecialiseerde medewerkers zijn in het bezit van 
een hoogwerker/VCA certificaat en kunnen dus veilig en effectief wer-
ken met de hoogwerker.
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Heeft u onze vernieuwde en gemoderniseerde website al bezocht?
Met o.a. als extra service een speciaal inlog-gedeelte voor vaste opdrachtgevers 

en voor de laatste nieuwtjes een NieuwsUpdate rubriek!


