SCHOONMAAKTIPS

Klein en schoon
Schoonmaken in kleine ruimten
Wilrijk, maart 2017 – Overal ter wereld wonen meer en meer mensen
in de stad en moeten ze tevreden zijn met minder ruimte. Kleiner wonen
heeft alvast één voordeel: over het algemeen gaat het schoonmaken
veel sneller. Het gebrek aan opbergruimte is vaak een grotere
uitdaging. Waar moeten de schoonmaakmiddelen, de stofzuiger en de
trekker

en

dweil

worden

opgeborgen?

En

hoe

voldoende

bewegingsvrijheid creëren tijdens de schoonmaak? Kärcher geeft
enkele ruimtebesparende tips.

Tip n°1
Een handige truc voor bewoners van kleine appartementen is afkomstig
uit de mijnindustrie: het schacht-bad principe. In het schacht-bad
trokken de mijnwerkers hun vrijetijdskleding uit en hingen deze met
behulp van een katrol onder het dak alvorens hun werkplunje aan te
trekken. Zo werd de kleding niet alleen ruimtebesparend opgehangen,
maar werden ze meteen ook geventileerd. Dit principe kan ook in kleine
flats nuttig zijn – hang uw vochtige poetsdoeken of nat wasgoed te
drogen aan een wasdraad boven de badkuip. Hierdoor is alles uit de
weg geruimd en kan het tegelijkertijd drogen.

Tip n°2
Vaak is er in een kleine flat weinig opbergruimte en moet die dan ook
zo

efficiënt

mogelijk

worden

benut.

Hetzelfde

geldt

voor

schoonmaakproducten. In plaats van speciale schoonmaakmiddelen te
gebruiken,

volstaan

doorgaans

enkele

klassiekers.

Met

een

allesreiniger, een schuurmiddel, toiletreiniger, een afwasmiddel en een
detergent op basis van citroen, is men al goed uitgerust voor de meeste
huishoudelijke taken. De

reinigingsapparaten hoeven ook niet veel

plaats in te nemen; enkele doeken en een compacte stofzuiger, zoals
de VC 5 van Kärcher, klaren de klus. Dit toestel neemt, in opgeborgen
toestand, niet meer plaats in dan twee schoendozen.
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Tip n°3
In kleine kamers staan vaak een hele hoop zaken samengepakt. Deze
voorwerpen hinderen vaak bij het schoonmaken van de vloer, omdat er
te weinig plaats is om ze opzij te zetten. In dit geval kan het bed dienen
als tijdelijke opslagplaats. Bedek het bed gewoon met een oud laken,
leg alle woonaccessoires erop en het schoonmaken kan beginnen.
Bovendien kan de vloer volledig drogen voor u de kleine items
terugplaatst.

Tip n°4
Iedereen die niet veel plaats heeft om grotere objecten op te bergen,
koopt meestal ook geen ladder. Toch moet u ook af en toe stof
afnemen van kasten en schappen. Vaak worden hiervoor dan allerlei
soorten stoelen gebruikt in plaats van een ladder. Maar door op een
draaiende bureaustoel te gaan staan of op oneffen kussens om het stof
af te nemen, hebt u meer kans op valpartijen. Een licht, plooibaar
trapladdertje met twee treden is een veilig alternatief: het staat stevig op
vier poten en ingeklapt past het in elke hoek. En voor wie meer gasten
ontvangt dan gewoonlijk in zijn kleine woning, wordt het snel een extra
stoel.

