
Parket&meer.nl info@parketenmeer.nl | Edisonstraat 19 B, 5051 DS Goirle | NL 

Parket, Houten vloeren, Patroon vloeren, Visgraat, Laminaat, PVC, Onderhoud, Álles  

“Hout Afwerkings Specialisten sinds 1976” 

 

U vindt vele acties op onze site profiteer er snel van want op=op !!  
Alle prijzen zijn vermeld inclusief 21% BTW. Verzendkosten € 5,95 en boven € 50,- Gratis! (m.u.v. plinten, 

ondervloeren en lijm e.d.) Alles voor 17 uur besteld is volgende dag geleverd !(ruim 98%)  
Grote partij of palletlevering nodig ? Vraag naar onze speciale prijzen !! 

 

                                                              
1.Onderhoudsolie 9090            2. Zeep 9180     3.Eco Multi Cleaner       4. Opti-Set 

Rigo ROYL Olie Onderhoudsplan,,  

De enige juiste manier om een ROYL vloer te onderhouden en vrij te houden van vlekken, strepen en 

kale of schrale plekken ziet er als volgt uit,  

Wij hebben een uniek 3-stappenplan ontwikkeld wat écht het enige juiste advies is om een ROYL 

vloer goed te onderhouden, ook al ziet de vloer er nog goed uit meestal zit er toch al veel verborgen 

schade waardoor u de vloer snel kaal kan lopen. Daarom is het heel belangrijk de vloer te blijven 

“voeden” en dat kunt u alleen maar met deze producten en op deze manier doen.  

Hierbij het 3 stappenplan zoals wij het adviseren,,  

1. Eerst begint u met 1 a 2 maal per jaar de ROYL Onderhoudsolie 9090 (artikel nr 12974) aan te 

brengen. met alleen een keertje oliën bent u er helaas niet, de Royl Onderhoudsolie gebruikt u voor 

het onderhouden en beschermen van de olielaag, aanbrengen met de speciale Olie/wasdoek icm 

bodemplaat en steel uit de Opti Set (art nr 11856).  

2. Maandelijks/2 maandelijks uw vloer met de ROYL Voedende Zeep (art nr 12975)behandelen dit is 

een beschermende vloerzeep waarmee u tussentijds bescherming aanbrengt, dit doet u met 

dezelfde bodemplaat en steel maar dan met de Dweil eronder (let op deze zeep reinigt dus niet !) 

3. Voor de pure hygiënische reiniging gebruikt u de Eco Multi Cleaner  (art nr 12558)waarmee u dus 

zo vaak mag dweilen als u wil maar minimaal eens per 2 weken, dit is heel belangrijk bij een olievloer 

omdat die vet is en daardoor veel vuil aantrekt. 

Als u dit niet zou doen dan gaat vuil zich opstapelen en inharden en bij beweging er vervolgens 

steeds dieper inlopen en daarmee de kleur en het hout gaat aantasten en dan zult u binnen enkele 

jaren steeds weer opnieuw moeten schuren en oliën. Door dit plan zal dat dus niet gebeuren. 

 

Als de vloer heel vuil is kunt u de vloer eerst eenmalig met de ROYL Intensiefreiniger 9120 reinigen 

Let op hierna moet u wel direct opnieuw de ROYL Onderhoudsolie aanbrengen. (Als u echter dit plan 

volgt zal deze stap nooit meer nodig zijn, de vloer blijft immers schoon door de Multi Cleaner.   

 

Klik hier om direct naar alle ROYL producten te gaan…. 

Heel veel succes bij het maken van de beste keus voor uw vloer.  

Het team van Tisa Parket,Olie,Verf etc.  onze webshop: www.Parketenmeer.nl  

https://www.parketenmeer.nl/nl/onderhouden/parket/olie-zeep-etc/?max=150&min=0&mode=grid&limit=24&sort=default&brand=137919&mode=grid
http://www.parketenmeer.nl/

