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Alles ‘spik en span’?  
Word dan Rogo-fan!
Rogo is jouw geknipte partner in het onderhoud van al je 
ruimtes, van heel groot tot heel klein. Wij zorgen voor de 
netheid van jouw kantoor, jouw kantine, jouw werkplaats,  
jouw horecazaak, jouw feestzaal, jouw toilet en al jouw 
andere ruimtes. 

Hiervoor leveren we je de allerbeste onderhoudsproducten, 
bijhorende materialen en papierwaren. Ook poetsmachines 
leveren we je graag, mét de nodige uitleg. Kortom: bij Rogo 
vind je de juiste oplossing voor elk probleem. 

Drijvende kracht achter Rogo is zaakvoerster Kathleen 
Rosiers. Na 12 jaar ervaring bij een bekende firma in 
onderhoudsproducten, richtte haar vader Roger in 1992 Rogo 
op. Kathleen stapte in januari 2012 mee in het bedrijf en in 
oktober 2013 werd ze zaakvoerster.  Vandaag is Rogo als 
familiebedrijf een vertrouwde naam in de sector.  

Rogo biedt je een service met een strikje: onze service stopt 
niet na de verkoop. Een duurzame samenwerking met jou als 
onze klant. Dat is ons én jouw streefdoel. Je bent daardoor  
100 % zeker van klantgerichte oplossingen en een service-
gerichte aanpak. 

Wij staan je ook bij in je keuze van producten en 
materialen. Bovendien kan je bij Rogo terecht voor 
kwaliteitsvolle opleidingen voor je personeel, alsook voor 
onderhoudsschema’s, hygiëneplannen, enzovoort. 

Niet onbelangrijk: Rogo doet alles in eigen huis, van de 
opname van je bestelling tot en met de levering aan jouw 
deur.

Uw professionele partner in reinigingsproducten, 
materialen en hygiëneproducten.

Rogo

Bezoek onze website:



Ons gamma bestaat uit: Onze troeven
We lijsten ze even op...

Onze eerlijke prijzen

Ons uitgebreid gamma van producten en materialen

Onze leveringstermijn – maximum 5 werkdagen

Onze professionele begeleiding van uw poetspersoneel

Het bieden van een oplossing voor elk probleem

Onze uitstekende service

Persoonlijk contact met onze klanten

Leveringen door onze eigen chauffeurs

Opstellen van reinigingsschema’s en HACCP-plannen op maat

Werkwagens en 
Wissystemen

Materialen DispensersProducten

Hygiëne en 
Toiletinrichting

Afvalbeheer Horeca Voetmatten

Een greep uit onze partners


