
ISS Special Cleaning Services voert specialistische schoonmaak- 
werkzaamheden uit. Met ISS haalt u een team specialisten in huis 
die samen met uw organisatie werken aan een op en top schone 
werkomgeving. Specialistische schoonmaak vergt specialistische 
kennis. De medewerkers van ISS hebben ervaring en beschikken 
over deze kennis. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke regels en richtlijnen.

Glasbewassing en gevelreiniging
Een goed verzorgd pand is voor de positieve beeldvorming van 
een organisatie  van groot belang. Niet goed gereinigde ramen 
en bekladde gevels zijn ongunstig voor elk bedrijfsimago. 
Professionele glasbewassing en gevelreiniging leveren een 
belangrijke bijdrage aan het visitekaartje van een organisatie.

Dieptereiniging keukens
Binnen verschillende organisaties neemt de bereiding van 
voedingsmiddelen een speciale plaats in. In deze organisaties is 
een dieptereiniging van de keuken een eis; hygiëne is immers 
nergens zo belangrijk als op deze plekken.

Heldere rapportages in de ISIportal geven het 
management snel inzicht in trends. Met behulp van de 
overzichten kunt u direct op de juiste plaats ingrijpen. 
Werpt de preventie zijn vruchten af of houdt u een 
lek in de keten? Duurzame plaagdierbeheersing wordt 
vanzelfsprekend dankzij de ISIportal. 

Veilig en betrouwbaar
De ISIportal is een eigen webpagina binnen het netwerk 
van ISS. Op deze manier heeft u geen belasting 
van het eigen netwerk. Verder is het mogelijk met 
meerdere accounts in te loggen op de goed beveiligde 
webomgeving. De ISIcatch en de ISIportal passen 
daarnaast perfect in ons pakket van facility services.

De ISIcatch en de ISIportal zijn hiermee simpel, 
betrouwbaar en bieden uitstekende preventie. Goede 
beheersing van ongedierte vraagt om de innovatieve 
producten van ISS Pest Control.  

Interesse?
Voorkom en bestrijd nu ongedierte met dit slimme 
vangsysteem. Bel ons op 030-2424514 of stuur een 
e-mail naar salespestcontrol@nl.issworld.
com. Wij vertellen u graag meer over de 
mogelijkheden. Lees meer over de ISIcatch 
en de ISIportal op onze website www.
isspestcontrol.com

Uw professionele huisvesting moet schoon, hygiënisch en 
representatief zijn. Muizen zijn daarom een regelrechte 
plaag. Voorkom een muizenplaag nu simpel en 
duurzaam met de ISIcatch en de ISIportal. Een innovatief 
vangsysteem van ISS Pest Control met permanente online 
monitoring.

24/7 monitoring
Plaagdierbestrijding vraagt tegenwoordig om een 
nieuwe en doortastende benadering. Preventief gebruik 
van bestrijdingsmiddelen is onwenselijk en ook niet 
meer toegestaan. Maar, u wilt wel preventief optreden 
tegen muizen. Daarom ontwikkelde ISS de ISIcatch en 
de ISIportal. Zodra de ISIcatch een muis vangt, geeft de 
website ISIportal onmiddellijk een melding. Dankzij deze 
permanente monitoring zijn onze producten de perfecte 
vervanging van bestrijdingsmiddelen. 

Duurzame beheersing
Traditionele muizenvallen vergen regelmatige controle, 
wat ze onnodig duur maakt. Dankzij de ISIportal kunnen 
de vallen tijdig worden geleegd en voldoet uw bedrijf aan 
de geldende wetgeving. Daarnaast is elk bedrijf verplicht 
te voldoen aan de wettelijke eisen van Integrated Pest 
Management (IPM). De ISIcatch en de ISIportal vormen 
een ideale basis voor een duurzaam beheersplan. 

ISIcatch en ISIportal: simpel en duurzaam
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