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“Het is eigenlijk té mooi om waar te zijn.” 
Met die belofte introduceert John Mijn-
ders zijn nieuwste onderneming Starq 
Floorcare die met Q-Wax de regio gaat 
veroveren. “Een totaaloplossing voor het 
reinigen van alle soorten gladde wanden 
en harde vloeren. Zo revolutionair dat ik 
er wel wat mee moést doen.” Vanuit zijn 
ervaring als directeur van BB Dienstverle-
ning, een professioneel en toonaangevend 
schoonmaakbedrijf in Duin- en Bollen-
streek, kende Mijnders de nieuwste onder-
houdsmethode al langer. Hij was zo onder 
de indruk van de resultaten dat hij direct 
besloot de producten te gaan verkopen.

Hij loopt naar een schap vol producten 
en vertelt. “Zo is er de Q-Wax Advance 
die een vervuilde of beschadigde vloer 
grondig reinigt zonder te hoeven strippen. 
Gegarandeerd 5 jaar lang. Dan hebben 
we de Stronghold, waarmee de vloer een 
extreem duurzame toplaag krijgt, naar 

wens in een hoogglans, zijdeglans of matte 
afwerking. Een toplaag die bovendien niet 
verpoederd en bij regelmatig onderhoud 
jarenlang meegaat. Want is de vloer 
eenmaal voorzien van de Stronghold, 
dan volstaat regulier onderhoud met de 
Q-Wax Ragtime. Tot slot is er dan nog de 
Spray-care die de vloer verzorgt, herstelt 
en reinigt in een handomdraai.”

Stoffige industrievloer
De reden waarom Mijnders zo lyrisch is 
over deze nieuwe schoonmaakmethode 
wordt al snel duidelijk als hij enkele foto’s 
van behandelde vloeren laat zien. Waar 
de foto’s van voor de behandeling een 
duidelijk beschadigde, vervuilde en doffe 
doorleefde vloer laten zien, zijn de foto’s 
van erna alleszeggend. Blinkende, glan-
zende en pas gelegd ogende vloeren van 
beton, hout, parket, natuursteen, maar ook 
linoleum, pvc en zelfs wanden van beton-
cire en gips komen voorbij. Zelfs zware 

en stoffige industrievloeren zijn weer als 
nieuw zonder stof af te geven. “En dat 
allemaal na één behandeling.” 

Mijnders somt de voordelen op: “Het is snel 
aangebracht, milieuvriendelijk, onder-
houdsarm en geeft een langdurig resultaat. 
Wat wil je nog meer? Bovendien is het  
financieel ook heel aantrekkelijk, want door 
de Q-Wax heb je de komende 5 jaar mini-
maal onderhoud. Daarnaast draagt het ook 
bij tot het behoud van de vloer, want het slijt 
niet, is waterafstotend en blijft toch stroef als 
het nat wordt. Maar het grootste voordeel 
is toch wel de snelle droogtijd van de pro-
ducten, waardoor het personeel ’s middags 
gewoon weer achter zijn bureau zit.”   
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Wie zuinig is op zijn spullen en de uitstraling van zijn bedrijf of huis, moet zeker eens aan Starq Floorcare denken. Een on-

derneming die gespecialiseerd is in het vakkundig onderhouden van harde vloeren en gladde wanden met de onderhouds-

arme en milieuvriendelijke Q-Wax methode. Voor een snel aangebracht, langdurig én financieel aantrekkelijk resultaat. 
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