
De juiste mensen op de juiste plek

Computerreiniging

De meeste 
‘computervirussen’
zitten op het toetsenbord



7% van de computerstoringen kan met preventief

schoonmaken worden voorkomen

Koelventilatoren van computers zuigen permanent lucht naar

binnen. Plus een lading stof die de onderdelen bedekt als 

een deken. Resultaat: storingen, helpdeskvragen en ergernis.

Eenvoudig te voorkomen door het computerinterieur elk 

half jaar te reinigen.

Complete werkplekreiniging

Een schone computerwerkplek is een kleine investering met

groot effect. Resultaat? Vrolijke gezichten bij medewerkers 

en minder stress bij systeembeheerders en storingsdiensten.

Schakel wel altijd een ervaren bedrijf in, zoals Gom.

Computerreiniging is werk voor specialisten die zorgvuldig 

met uw kostbare en kwetsbare apparatuur omgaan.

Reiniging van computerruimtes 

en technische ruimtes

Gom reinigt hardware in alle soorten en maten. Toetsenborden,

computers, printers, telefoons, maar ook complete systemen,

complexe technische ruimtes en meld- en regiekamers.

Dat doen we zorgvuldig, grondig en snel, dus met minimaal

oponthoud en maximaal effect. 

Gom: schoonmakers die vooruitdenken

Een frisse werkplek zorgt voor tevreden medewerkers. 

Het ontlast de helpdesk, de systeembeheerders en

storingsdienst doordat onnodige storingen worden

voorkomen. Meer werkplezier, minder stress. 

Elke dag opnieuw. Tel uit uw winst.

Ervaren schoonmakers met een IT-achtergrond

Met Gom kiest u voor zekerheid. Voor ervaren schoonmakers

met kennis van hardware. Vakmensen die de juiste reinigings -

middelen gebruiken en ook uw apparatuur van binnen en buiten

kennen. Servicegerichte specialisten die met u meedenken en

ook eventuele defecten in uw apparatuur kunnen signaleren.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem gerust contact op met een van onze managers.

Amsterdam 020 - 355 25 00

Rijswijk 070 - 317 45 15

Schiedam 010 - 204 32 00

Eindhoven 040 - 266 33 33

Utrecht 030 - 247 03 00

Zwolle 038 - 423 22 00

Groningen 050 - 547 19 20

Gom 
Een frisse werkplek werkt prettig

Op een toetsenbord zitten meer bacteriën en virussen dan op een toiletbril. Stof, broodkruimels, haren, vette vingers, 

huidschilfers. Toetsenborden zijn een broedplaats van tienduizenden bacteriën en virussen: 400 keer meer dan op een 

toiletbril. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling microbiologie en immunologie van de Universiteit van Arizona. 

Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat toetsenborden, computermuizen en telefoons vaak verkoudheid en ook 

huidirritaties veroorzaken. Zeker als meerdere personen dezelfde werkplek gebruiken.
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