Reiniging in de voedingsmiddelenindustrie
REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van
industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze
missie ‘Industrial Services our concern’ en gedreven door onze kernwaarden.
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Voorbeelden van specifieke reinigingsopdrachten

Verder kunt u bij REYM terecht voor:

binnen de levensmiddelen- en veevoederindustrie:
• Afvoergoten en -putten

• Hogedruk reiniging

• Ketels

• Vacuümreiniging

• Ovens

• Rioolreiniging, -inspectie en -herstel

• Machinepark

• Chemische reiniging

• Filters, o.a. zandfilters

• Tanksanering (KIWA)

• Leidingwerk

• Reiniging van waterzuiveringsinstallaties

• Ketelsteenvervuiling

• Staalsnijden

• Rioolreiniging, -inspectie en -reiniging

• Droogijsstralen

• Warmtewisselaars

• Gaswassen

• Vloerreiniging

• Olie- en waterafscheiders ledigen

• Verwijderen van coatinglagen

• Tanktransporten

• Matrijzen

• Afvalmanagement

• Op en onder transportbanden
• Kelders
• Stof van silodoek afzuigen
• Vettanks, opslagtanks, destructie vettanks e.d.
• Moutsilo’s, meelsilo’s, melkpoedersilo’s, maïssilo’s e.d.

Mocht u nadere informatie
wensen, dan kunt u contact
opnemen met één van de
REYM-vestigingen in uw
regio.
info@reym.nl // www.reym.nl

