100% biologisch reinigen is het antwoord
op de bewustwording van onze
verantwoordelijkheid voor het milieu
Na maanden van intensief testen op hockey watervelden, semi-watervelden, zand ingestrooide velden, graveltennisbanen, atletiekbanen
etc., heeft Van Oosten Beregeningssystemen het antwoord op het 100% biologisch reinigen van sportvelden.
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Het bedrijf is door de jarenlange ervaring op het
gebied van beregening van sportaccommodaties
als geen ander bekend met de vervuiling van
kunstgrasvelden en graveltennisbanen.
Perfectie staat bij dit bedrijf hoog in het vaandel
ook op het gebied van het reinigen van de velden. Gelet op het komend verbod op chemische
bestrijdingsmiddelen is het bedrijf al geruime
tijd op zoek geweest naar alternatieven, deze is
inmiddels gevonden en getest, in hun nieuwe
reinigingsmiddel
KG Reiniger, 100% biologisch product op basis
van enzymen
Dit reinigingsmiddel kan wekelijks toegevoegd
worden d.m.v. een doseerpomp, een groot voor-

deel hiervan is dan men preventief de vervuiling
te lijf gaat. Wanneer er geen doseerpomp aanwezig is, is het ook mogelijk om het veld d.m.v.
een tractor en spuitboominstallatie het veld in te
spuiten (boost dosering) en na een x periode het
schoon te laten zuigen, ook dit kan Van Oosten
Beregeningssystemen geheel voor u verzorgen.
Van Oosten voegt toe: Ons bedrijf installeert
inmiddels al 20 jaar beregeningsinstallaties voor
sportaccommodaties. Door de WK hockey 2014,
waar wij het ontwerp en pilot hockeyclub Klein
Zwitserland hebben verzorgd en uitgevoerd, is de
beregening t.b.v. hockeyvelden in een stroomversnelling gekomen. Zo ook werden wij geconfronteerd met de vervuiling van algen, mossen etc. in

de kunstgrasmatten, zowel met het gebruik van
bronwater, oppervlaktewater als leidingwater. Het
bestrijden van de vervuiling met chemische producten is niet meer verantwoord en wordt dan
ook verboden.
De testen van ons nieuwe middel zijn verbluffend
positief en verantwoord voor het milieu.
Zo zijn wij in 2015 gestart met KG Reiniger, een
100% biologisch eerlijk product tegen een eerlijke prijs

Van Oosten Beregeningssystemen
www.vanoostenberegening.nl
info@ vanoostenberegening.nl
tel. 0174-670 230
Geschreven onder verantwoordelijkheid van
Van Oosten beregeningssystemen.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5175
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