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Reiniging als significant kwaliteitskeurmerk Hygiënische oplossingen voor het openbaar vervoer
op de InnoTrans 2020
Elke dag nemen in Berlijn ongeveer 1,5 miljoen mensen de metro. De treinen van de
MTA New York City Subway vervoeren zelfs ruim 5 miljoen passagiers van A naar B.
De reiniging en hygiëne van bussen, treinstations evenals haltes en treinen is een
thema voor passagiers in het openbaar vervoer en het langeafstandsvervoer steeds
belangrijker wordt. Dit is onder meer zichtbaar in de steeds grotere expositieruimte
van de schoonmaakbranche op de InnoTrans 2020.
Van 22 tot 25 september presenteren diverse internationale marktleiders op de
InnoTrans in hal 6.2 hun innovaties in het kader van optimale reiniging. Dit jaar ligt
wordt meer en meer aandacht besteed aan efficiënte en klantspecifieke
reinigingssystemen. Tot het overige assortiment behoren onder andere
toiletafvoersystemen en wasinstallaties evenals reinigings-, onderhouds- en
desinfectiemiddelen.
Bedrijven richten zich op klantspecifieke reinigingsoplossingen
Het Italiaanse bedrijf Bitimec concentreert zich op de specifieke eisen van haar
klanten: “Het vermogen om te kunnen luisteren en het vermogen om op te lossen.
Bitimec heeft de eer om alle bezoekers van de InnoTrans haar uiterst innovatieve
projectspecifieke oplossingen te presenteren die geval per geval aan de behoeften
van de consument worden aangepast. Onze mobiele SEP1000 treinwasinstallatie met
diesel- of accuaandrijving, ons mobiele zandvulsysteem SU500 en alle verdere
oplossingen voor treinonderhoud die op onze elektrische voertuigen worden
geïnstalleerd, worden voortdurend geoptimaliseerd om aan de specifieke wensen van
onze klanten te voldoen.”
Het traditioneel Beierse bedrijf Otto Christ AG Wash Systems richt zich ook op de
individuele wensen van haar klanten: “Samen met vreugde de toekomst tegemoet!
Wij zijn gepassioneerd over onze producten en we hebben er plezier in om de
individuele wensen van klanten te vervullen! Bezoek ons op de InnoTrans 2020 om
een idee te krijgen”.
Het Zweedse bedrijf Blue & Green presenteert dit jaar een effectieve
graffitiverwijderingsinstallatie evenals een aantal reinigingsproducten om de reis voor
de passagiers zo aangenaam mogelijk te maken. Milieuvriendelijkheid is een
belangrijk aandachtspunt: "Onze producten worden ontwikkeld met respect voor het
milieu en de economie, maar ook met de nadruk op de efficiëntie en kwaliteit van de
producten. Wij beschikken over de middelen, de kennis en de ervaring voor het
ontwikkelen van concepten en deze aan te passen aan de wensen van onze klanten.
De nauwe samenwerking met onze klanten heeft geleid tot een groot aantal unieke
producten met efficiënte eigenschappen. Op de InnoTrans 2020 demonstreren we
onze professionele coatinginstallatie evenals onze effectieve graffitiverwijderings- en
reinigingsproducten”.
De firma BHB Waschanlagen richt zich dit jaar op milieuvriendelijke varianten van
bestaande producten: “Wij gaan naar de InnoTrans 2020, de belangrijkste beurs voor
rollend materieel, om onze bestaande klanten te ontmoeten en nieuwe klanten te
werven, innovatieve producten te presenteren evenals de bescherming van het
klimaat en het milieu in de praktijk te demonstreren”.
Reiniging in de toekomst als belangrijk onderwerp van het mobiliteitsspectrum
In het kader van de CMS is afgelopen september de tweede editie van de Mobility
1/2

Perscontact:
Messe Berlin GmbH
Emanuel Höger
Persvoorlichter en hoofd pers en
public relations
Bedrijfscommunicatie
Ondernemingsgroep
www.messe-berlin.com
Twitter: @MesseBerlin
InnoTrans
Britta Wolters
PR-Manager
T +49 30 3038 2279
britta.wolters@messe-berlin.de
Tim Wegner
Addetto stampa
T +49 30 3038 2282
tim.wegner@messe-berlin.de
www.innotrans.com
Directie:
Dr. Christian Göke (Voorzitter),
Dirk Hoffmann
Voorzitter Raad van
commissarissen: Wolf-Dieter Wolf
Handelsregister: Amtsgericht
Charlottenburg,HRB 5484 B

Cleaning Circle gehouden. De toenemende internationale belangstelling van
vertegenwoordigers uit de mobiliteitssector voor de uitwisseling van gedachten met
de besluitvormers in de schoonmaakbranche maakt duidelijk dat reiniging beduidend
aan belang wint in de wereld van de mobiliteit. De wereldwijd toonaangevende
vakbeurs voor vervoerstechnologie fungeert derhalve als een competent en
toekomstgericht platform, dat belanghebbende partijen wereldwijd met de who’s who
uit de schoonmaakbranche in de mobiliteitssector bijeenbrengt. In september 2021
kunnen de op de InnoTrans gemaakte zakelijke relaties op de derde editie van de
Mobility Cleaning Circle verder worden geïntensiveerd.
Over de InnoTrans
De InnoTrans is de meest toonaangevende internationale beurs voor
vervoerstechnologie, die iedere twee jaar in Berlijn plaatsvindt. 153.421 bezoekers uit
149 landen verzamelden op het laatste evenement informatie bij 3.062 exposanten uit
61 landen over de innovaties in de wereldwijde spoorwegindustrie. De vijf
beurssegmenten van de InnoTrans omvatten Railway Technology, Railway
Infrastructure alsmede Public Transport, Interiors en Tunnel Construction.
Organisator van de InnoTrans is de Messe Berlin. De 13de InnoTrans vindt op het
Berlijnse beursterrein plaats van 22 tot 25 september 2020. Meer informatie vindt u
online onder www.innotrans.com.
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