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Producent	  van	  duurzame	  en	  innova0eve	  
reinigingsmiddelen	  en	  -‐concepten	  voor	  

professioneel	  gebruik.	  	  

Visie 



•  Familiebedrijf	  
•  Opgericht	  1986	  
•  45	  werknemers	  
•  Lid	  N.V.Z./	  A.I.S.E.	  
•  ISO	  9001	  
•  A.I.S.E.	  Charter	  for	  Sustainable	  	  

Cleaning	  

Kerncijfers 



Duurzaam	  reinigen	  is	  het	  product	  en	  het	  gebruik	  daarvan.	  

Filosofie 



Duurzaam	  reinigen	  is	  het	  product	  en	  het	  gebruik	  daarvan.	  
	  

Daarom	  maken	  wij	  hooggeconcentreerde,	  ecologische	  reinigingsmiddelen	  en	  
combineren	  we	  deze	  met	  slimme	  doseersystemen.	  Zo	  helpen	  we	  u	  de	  schoonmaak	  

efficiënter,	  hygiënischer,	  veiliger	  en	  milieuvriendelijker	  te	  maken.	  
Dat	  is	  onze	  missie:	  de	  totale	  milieu-‐impact	  van	  onze	  producten	  verkleinen	  en	  de	  

schoonmaakkosten	  verminderen.	  

Filosofie 



•  A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning 
•  Milieuzorgsysteem Europese branchevereniging 
•  Overlapping ISO14001, 9001 en EMAS 
•  MVO Rapportage 

Actiepunten: 
•  Grondstoffengebruik en –selectie 
•  Water 
•  Verpakkingen 
•  Afval 
•  Energie 
•  Gezondheid en veiligheid 
 

Productie 



Europees Ecolabel 
•  Milieukeurmerk Europese Commissie 
•  O.a. Nederlandse en Belgische overheid 
 
Eisen: 
•  Gehele levenscyclus 
•  Verpakking en etiket 
•  Werking 

 
 

EU Ecolabel 



Supergeconcentreerde	  	  
reinigingsmiddelen	  en	  doseersystemen	  	  

voor	  gebouw	  en	  keuken	  

•  Overdosering	  uitgesloten	  
•  Veiligheid	  en	  ergonomie	  
•  Uitstekende	  reiniging	  
•  Minder	  transport,	  voorraad	  en	  afval	  
•  Training	  en	  instruc0e	  
•  Diefstalvrij	  
•  Lage	  kosten	  per	  dosering	  

	  

Dispenser	  



Technologie 

•  Altijd gebruiksklaar 
•  Doseren gebeurt uiterst efficient 
•  Bestand tegen extreme 

omstandigheden 
•  Geschikt voor intensief gebruik 
•  Past in ieder interieur 
•  Levenslange garantie 

•  Overdosering is uitgesloten 
 



Efficiënt 



Gebouw	  
1.	  Ecodos	  Interieurreiniger	  
2.	  Ecodos	  Sanitairreiniger	  
2.	  Ecodos	  Sanitairreiniger	  Bio	  
3.	  Ecodos	  Vloerreiniger	  Ultra	  
3.	  Ecodos	  Vloerreiniger	  Zeep	  

Keuken	  
0.	  Ecodos	  Afwasmiddel	  

1.	  Ecodos	  Keukenreiniger	  
2.	  Ecodos	  OntveZer	  

3.	  Ecodos	  Desinfec0emiddel	  

Producten 



Gebouwenreiniging 

Interieurreiniger	  
Neutraal	  product	  voor	  de	  dagelijkse	  reiniging	  in	  het	  
interieur:	  bureaus,	  tafels,	  stoelen,	  deuren,	  deurposten	  
et	  cetera.	  Geschikt	  voor	  microvezel.	  
	  
Dosering:	  	  
5	  ml	  voor	  een	  werkflacon	  
10	  ml	  voor	  een	  kleine	  emmer	  
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Gebouwenreiniging 

Sanitairreiniger	  
Zuur	  product	  voor	  de	  dagelijkse	  reiniging	  van	  sanitair.	  
Verwijdert	  vet,	  vuil	  en	  kalk.	  Geschikt	  voor	  microvezel.	  
	  
Sanitairreiniger	  Bio	  
Neutraal	  product	  voor	  de	  dagelijkse	  reiniging	  van	  
sanitair.	  Gebaseerd	  op	  micro-‐organismen,	  ideaal	  voor	  
stanka^raak	  in	  veelgebruikte	  sanitaire	  ruimtes.	  
Geschikt	  voor	  microvezel.	  
	  
	  



Gebouwenreiniging 

Vloerreiniger	  Zeep	  
Product	  voor	  de	  dagelijkse	  reiniging	  van	  
waterbestendige	  vloeren,	  zoals	  marmer,	  plas0c,	  
rubber,	  vinyl	  et	  cetera.	  Gee_	  de	  vloer	  een	  natuurlijke	  
glans.	  
	  
Vloerreiniger	  Ultra	  
Neutraal,	  laagschuimend	  product	  voor	  de	  dagelijkse	  
reiniging	  van	  alle	  waterbestendige	  vloeren,	  zoals	  
linoleum,	  vinyl,	  kunststof,	  rubber,	  steen	  et	  cetera.	  
Droogt	  streeploos	  op.	  Geschikt	  voor	  de	  
schrobzuigmachine	  en	  microvezel.	  
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Keukenhygiëne 

Afwasmiddel	  
Effec0ef	  afwasmiddel	  voor	  handma0g	  gebruik.	  Bevat	  
geen	  kleurstoffen,	  geurstoffen	  of	  toegevoegde	  
conserveermiddelen	  maar	  wel	  huidbeschermende	  
ingrediënten	  waardoor	  het	  product	  zeer	  zacht	  is	  
voor	  de	  huid.	  	  
Dosering	  1	  ml	  per	  liter.	  
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Keukenhygiëne 

Keukenreiniger	  
Voor	  de	  dagelijkse	  reiniging	  van	  vrijwel	  heel	  de	  keuken:	  
vloeren,	  tegelwanden,	  werk-‐	  tafels,	  kookketels,	  
apparatuur	  et	  cetera.	  Gema0gde	  schuimvorming,	  
tevens	  geschikt	  als	  inweekmiddel	  en	  in	  de	  
schrobzuigmachine.	  
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Keukenhygiëne 

OntveEer	  
Voor	  verwijdering	  van	  de	  meest	  hardnekkige	  
verontreiniging,	  zoals	  vet,	  roet,	  rookaanslag,	  et	  cetera.	  
Geschikt	  voor	  het	  ontveZen/reinigen	  van	  onder	  meer	  
afzuigkappen,	  filters,	  tegels,	  fornuizen	  en	  stoffen	  
bekledingen.	  
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Keukenhygiëne 

Desinfec(emiddel	  
Voor	  snelle	  en	  veilige	  desinfec0e	  van	  alle	  
waterbestendige	  oppervlaktes.	  
WeZelijk	  toegelaten	  in	  Nederland	  (10016N),	  België	  
(4709B)	  en	  Duitsland	  (N-‐35837).	  
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Hulpmiddelen 



Dosering 

Dispenser	  sproeiflacon* 	   	  	  
	  360	  doseringen	  per	  zakje	  
	  1080	  doseringen	  per	  doos	  
	  
Dispenser	  emmer* 	  	  
	  180	  doseringen	  per	  zakje	  
	  540	  doseringen	  per	  doos	  
	  
Dispenser	  mopemmer*	  	  
	  90	  doseringen	  per	  zakje	  
	  270	  doseringen	  per	  doos	  
	  
*	  M.u.v.	  Ecodos	  Desinfec0emiddel	  
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Bruikleen 



Toepassingen 

•  Horeca & grootkeukens 
•  Schoonmaakbedrijven 
•  Kantoren 
•  Supermarkten 
•  Ziekenhuizen 
•  Verzorgingstehuizen 
•  Openbare gebouwen 
•  Tankstations 

 



Bronnen 

•  www.ecodos.eu 
•  www.ecodos.eu/calculatie 
•  www.youtube.com/spectrobv 
•  www.spectro.nl/mvo 

•  Documentatie 
•  Foto database 



Vragen?	  


