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Ontzorgen
Het schoonmaakbedrijf biedt de klanten 

een 24-uursservice. Noodsituaties als on-

dergelopen kelders of een rioolverstop-

ping houden zich niet aan kantooruren 

en daarom doet Buwalda Multiservice 

dat evenmin. Dat betekent dat de werk-

zaamheden zowel overdag, ’s avonds of in 

het weekend plaats kunnen vinden. Alle 

medewerkers zijn zelfstandig en hebben 

een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

Zij werken uitsluitend met goede en 

gekwalificeerde apparatuur. Uiteraard 

zorgen zij ervoor dat alle afgedankte 

materialen en eventuele resten op een 

correcte wijze worden afgevoerd. Boven-

dien doen zij hun werk zonder processen 

of werknemers te verstoren. 

Mens, milieu en maatschappij
Buwalda maakt serieus werk van maat-

schappelijk verantwoord ondernemen, 

oftewel MVO. Het bedrijf kiest voor 

duurzame materialen en oplossingen. Bij 

de aanschaf van nieuwe apparatuur gaat 

het niet alleen om de prestaties, maar ook 

om de milieuaspecten. Energiezuinige 

apparaten met een beperkt waterverbruik 

en een zo laag mogelijk geluidsniveau 

vormen daarom de standaard. Een voor-

beeld is het gebruik van Torbostralen, 

een reinigingssysteem dat weinig water 

gebruikt en geen elektriciteit nodig heeft. 

Ook beschikt Buwalda over een mobiele 

waterzuiveringsinstallatie. Ter plekke 

reinigt deze unit vervuild water dat 

vrijkomt bij gevelreiniging, brandschade 

of olievervuiling. Milieuvriendelijk zijn 

ook de zeep- en reinigingsproducten. Van 

agressieve, bijtende stoffen is nauwelijks 

meer sprake. Toch heeft de huidige ge-

neratie middelen hetzelfde eindresultaat 

als haar voorgangers. Ook de menselijke 

factor verdient de aandacht. Scholing 

en veiligheid zijn daar voorbeelden 

van. Buwalda Multiservice is tevens een 

erkend leerwerkbedrijf. 

Specialistische reiniging 
Buwalda Multiservice is volledig ingesteld 

op bijzondere reinigingsklussen. Speciale 

materialen en uitrusting zorgen ervoor 

dat de meest uiteenlopende werkzaam-

heden  professioneel uitgevoerd worden. 

Voorbeelden zijn het schoonmaken van 

een woning of bedrijfspand na een brand. 

Of het reinigen en onderhouden van in-

stallaties en machines in de industrie met 

de droogijs straaltechniek. Chemische 

reinigingsmiddelen zijn daarbij niet no-

dig. Graffiti verwijderen en bescherming 

aanbrengen is een andere specialiteit. De 

medewerkers zorgen voor een snelle en 

adequate reiniging en kunnen vervolgens 

een preventieve herstellaag aanbrengen. 

Natuurlijk kunt u ook terecht voor de 

meer gebruikelijke schoonmaakklussen 

zoals interieurverzorging, schoorsteen-

vegen en ventilatiereiniging. Deze laatste 

dienst biedt Buwalda Multiservice sinds 

kort aan omdat bijna iedere woning 

tegenwoordig over een ventilatiesysteem 

beschikt. De medewerkers reinigen de 

kanalen, ventilatoren, roosters en ventie-

len. Daarnaast zorgen zij voor een juiste 

instelling met behulp van hoogwaardige 

meetapparatuur. 

Buwalda Multiservice 
De Wieken 31
8801 RA Franeker
www.buwaldamultiservice.nl
Tel.: 0517-395704

Buwalda Multiservice levert uiteenlopende diensten op schoon-
maakgebied voor de zakelijke en de particuliere markt. Het be-
drijf is al ruim 30 jaar de schoonmaakspecialist van het noorden 
en heeft meer dan 100 gespecialiseerde medewerkers in dienst 
die iedere schoonmaakklus aan kunnen. Het bedrijf volgt de 
technologische ontwikkelingen op de voet. Daarom is er altijd 
voor iedere klus een oplossing te vinden.

• schoonmaakwerk
• gevelreiniging 
• gevelrenovatie 
• rioolreiniging 
• glazenwassen 
• specialistische reiniging
• hogedrukreiniging
• ventilatiereiniging

Diensten van Buwalda multiservice

• mobiele waterzuivering
• droogijsstralen
• betonrenovatie
• schoorsteenvegen
• anti-graffiticoating
• gladheidsbestrijding
• hoogwerkerverhuur
• kunststofvloer- en wandafwerking


