Wasgoed van kleding
en bedden? De I R O N M A N
zal u redden!
Was- en strijkservice
Heeft u geen zin of tijd om de was te doen? Wilt u de was betaalbaar
uitbesteden zonder de deur uit te hoeven? Wilt u geen labels in uw
sokken? Dan kiest u voor de dagelijkse wasverzorging van de Iron Man!
Alleen bij de Iron Man wordt uw kleding nog ambachtelijk gewassen,
gevouwen en gestreken. Bij ons komen er geen zware industriële machines
aan te pas waardoor uw kleding dus niet snel slijt of beschadigd.
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I RON M AN
Wasserij • Stomerij
Traditionele ambacht
in een modern jasje

Hoe werkt de was- en strijkservice

U ontvangt een waszak waar u de was in klaar kunt
zetten. Deze mag u vullen met kleding, ondergoed,
keukendoeken, bed- en badlinnen. Alles wordt gewassen,
gedroogd, gevouwen en optioneel gestreken. U kunt ons
ook alleen laten strijken. In overleg halen wij de was bij
u thuis op. Dit kan zelfs in de avond! U mag de was ook
in onze winkel te Bussum afgeven en ophalen. U
ontvangt uw wasgoed kastklaar in plastic verpakt. U kunt
kiezen uit de losse service of een vast wasabonnement.

Halen en brengen

We maken duidelijke afspraken wanneer onze vaste
bezorger het stoom- of wasgoed komt ophalen en
brengen. U kunt het eventueel ook klaar leggen in een
schuur of berging. Wij bezorgen ook in de avond.

Even kennis maken

Graag heet ik u van harte welkom in onze wasserij en
stomerij. Heeft u liever dat ik even bij u langs kom? Geen
enkel probleem! Bel of mail ons voor een afspraak en ik
vlieg even langs.

Geen labels, merken of invullijsten

Wij houden uw wasgoed apart van andere klanten.
Hierdoor is het labelen/merken van uw textiel niet nodig!
Bij geen één andere wasserij is dit mogelijk. U hoeft bij
ons niet met invullijsten te werken waarop staat wat u
aan ons meegeeft.

Wasabonnement

Vaste looptijd, vaste regelmaat, vaste prijs per week p. p.

Wassen
Vouwen
€10

Bezorging keuze

€7,50 Wekelijkse verzorging
€1,25 Tweewekelijkse verzorging
* Prijs is per week en per adres.

Losse service

Geen vaste looptijd, incidenteel of regelmatig

1 waszak 6KG
Wassen
Vouwen
€11,90

Bezorging keuze
€3,50 per bezorging
Wij bezorgen ook
in de avond.
Inhoud wasmachine
5 KG staat gelijk aan één
huishoudelijke wasmachine.

Kleding strijken
Bedlinnen strijken
Meerprijs
+ €5

2 - 4 stuks + €6
6 - 10 stuks + €10

Spelregels wasabonnementen
* De basis is wassen en vouwen. Strijken is optioneel.
* Prijzen zijn per persoon, per week (niet per bezorging).
* Twee bezorgingen per week mogelijk vanaf 2 personen.
* 25% korting op het strijken van bedlinnen en/of
kleding bij meer dan één persoon op een abonnement.

1 waszak 14KG
Wassen
Vouwen
€23,80

Kleding of
bedlinnen strijken
is optioneel

Strijken
Op de volgende pagina ziet u de stukprijzen voor het
strijken per artikel onder ‘strijkservice’ en ‘lakenpakket’.
U kunt uw kleding ook alleen laten strijken door de
Iron Man.
Minimale besteding per bezorging €25.

Neem contact met ons op!
Tonio de Beer staat u graag te woord.

Bezoek onze website voor meer informatie

www.ironmanwasserijenstomerij.nl
Kom gezellig bij ons langs in Bussum
Bel of mail voor een afspraak:
• Karel Doormanlaan 48, 1403 TN
• Telefoon 035 - 78 518 99
Bussum (zijstraat ceintuurbaan)
• info@ironmanwasserijenstomerij.nl
Ma - vrij 10:00 - 18:00 / Za 10:00 - 16:00

Overhemd / Blouse

Gewassen, keurig gestreken en in plastic verpakt. Voor
honderden heren verzorgen wij wekelijks de overhemden,
bent u al om?
Overhemd
Blouse
Polo
Tshirt
Kraag- en okselbehandeling

€
€
€
€
€

2,20
2,99
1,70
1,50
1,00

U kunt ons ook alleen laten strijken.

Lakenpakket

Gewassen, keurig gestreken, licht gesteven en in plastic
verpakt. Tegen deze prijzen bent u niet opgewassen.
Overtrek / Laken 1pers.
Overtrek / Laken 2pers.
Kussensloop
Tafellaken v.a.
Servet

€
€
€
€
€

2,75
3,50
1,10
3,50
0,99

* U kunt kiezen uit een permanent label (€0,60) of een eenmalige label (€0,40)

Dekbed / Matras(hoes)

U verliest in een nacht ongeveer een halve liter zweet en zo’n
miljoen dode huidcellen. Dit trekt allemaal rechtstreeks uw
matras, dekbed en kussen in.
1 pers.
€14,99
€ 9,99
€24,99
€39,99
€21,50
€19,99

Dekbed
Hoofdkussen
Matrashoes
Matras / Topper
Sprei
Deken

Alle
stoffen

2 pers.
€19,99

Bacteriën voeden zich aan uw zweet. De Iron Man ontvet uw
textiel wat het voedsel, uw zweet, voor deze bacteriën
verwijdert, dit wordt gervolgd door een antibacteriële
behandeling waardoor uw textiel weer hygiënisch schoon is.

€29,99
€59,99
€24,99
€24,99

Strijkservice

Door uw kleding ook door de Iron Man te laten wassen bent
u verzekerd van het beste strijkresultaat. Alleen strijken is
uiteraard ook mogelijk.
Overhemd
Polo
T-shirt
Spijkerbroek

€2,20
€1,50
€1,20
€1,40

Pantalon
Pantalon op naad
Kinderkleding
Jurk v.a.

€1,99
€3,50
€0,75
€2,25

Stomerij

Chemische reiniging voor uw delicate textiel. Wanneer u uw
textiel maandag, woensdag, vrijdag voor 12:00 inlevert,
staat uw textiel twee dagen later na 15:00 gereinigd klaar.
Colbert
Pantalon
Kostuum
Stropdas
Trui / Vest
Trouwjurk v.a.

€ 7,75
€ 6,99
€14,75
€ 5,50
€ 6,15
€ 79,99

inclu
verw sief
ijder
ing

vlek

Jas / Mantel

Een volledige reiniging waarbij extra aandacht gaat naar de
kraag en manchet, welke wij altijd weer schoon krijgen.
Windjack
Jas / Mantel / Ski-jas
Woolrich of C. Goose jas
Waterafstotend / Impregneren
Skibroek incl. waterafstotend
Jas leer/ suède / vacht

€10,95
€14,25
€25,00
€ 2,00
€ 9,99
€49,99

Gordijnen en vitrage

De Iron Man haalt uw gordijnen eraf of u brengt ze in onze
winkel. Wij repareren ze indien nodig, reinigen de gordijnen
en hangen ze weer terug, indien gewenst.
Gordijn per m²
Vitrage per m²
Gordijn gevoerd per m²
Vouwgordijn per m²
Ophangen per kwartier
Gordijn repareren

€
€
€
€
€
€

3,99
2,99
4,99
4,99
8,50
op aanvraag

Alle
stoffen

Reinigen van
gordijnen is
specialistenwerk

Tapijt, gestoffeerde trap en vloerkleden

Regelmatig reiniging van uw tapijt, trap en vloerkleed is
cruciaal voor een gezonde leefomgeving. Vlekken, vieze
geuren en bacteriën worden verwijderd.
Tapijt per m²
Gestoffeerde trap
Vloerkleed / carpet per m²

€ 4,25
€89,99
€19,99

inclusief
vlekverwijdering en
impregneren

Alle
stoffen

voor
na

Meubels en autobekleding

Is de kleur vervaagd, ruikt het onprettig, zijn er vlekken die
verwijderd moeten worden of is het gewoon tijd voor een
opfrisbeurt? Wacht dan niet langer en maak een afspraak.
Fauteuil
Bankstel per zit
Bankstelhoes v.a.
Stoel v.a.
Autobekleding 5-zits
Leren bekleding toeslag

€45,00
€39,99
€ 5,00
€19,99
€75,00
25%

voor

na

inclusief
vlekverwijdering en
impregneren

Tuinstoel-, caravan- en bootkussens

Ook voor de reiniging van uw kussens kunt u terecht bij de
Iron Man.

inclusief
vlekverwijdering en
impregneren

Bezorgdienst

De Iron Man kan op ieder
gewenst moment bezorgen
tegen een meerprijs.

Avond
Maandag / Woensdag / Vrijdag
tussen 18:00 - 20:30
Toeslag vloerkleed

€ 3,50
€ 1,50

Overdag
Maandag 10:00 - 13:00

€ 3,50

Voorrijkosten reiniging op locatie

€49,99

Minimale besteding per bestelling

€25,00

Kussen kort
Kussen kort en dik
Kussen lang
Kussen lang en dik
Tuinstoelkussen klein
Tuinstoelkussen lang

€ 9,99
€14,99
€14,99
€19,99
€ 9,99
€14,99

