
SUPERCONCENTRATES

 INTELLIGENTE  DISPENSERS VOOR 
NAUWKEURIGE DOSERING

DUMMY-PROOF CONCEPT

EENVOUDIG, VEILIG EN ECOLOGISCH 
SCHOONMAKEN 

TOTAALCONCEPT  
VOOR PROFESSIONELE REINIGING EN DESINFECTIE

SUPERCONCENTRAAT REINIGINGSMIDDELEN



ECOVRIENDELIJK REINIGEN

Dagelijkse reiniging en desinfectie zorgt voor een hygiënische en veilige omgeving. Dat vraagt om 
een professionele aanpak. In de praktijk hoeft dat niet ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Met meer 
dan 75 jaar ervaring in professionele reiniging maakt Christeyns het schoonmaken graag gemakkelijk 
voor haar klanten. Dat is ook waar ons Green’R Superconcentrates concept naar streeft.

Als producent van professionele reinigings- 
middelen zijn wij ons zeer bewust van onze 
maatschappelijk  verplichting aan het milieu. 

Met uitzondering van de desinfectant*, hebben 
alle superconcentrates producten het EU Eco-
label certificaat gekregen. Een bewijs van onze 
inspanningen op het gebied van duurzaamheid, 
van grondstoffen en energieverbruik tot schade-
lijke stoffen en afval.

Voor u als hygiëneprofessional garandeert dit 
een milieuvriendelijke aankoop in combinatie 
met bewezen efficiëntie.

(*Desinfectiemiddelen komen niet in aanmerking voor een EU Ecolabel 
certificaat omdat ze micro-organismen doden.)

Met het Green’R Superconcentrates concept gaat 
dagelijkse reiniging sneller, veiliger en efficiënter. 

Het totaalconcept bestaat uit:

• 6 ultra geconcentreerde reinigings- 
middelen voor interieur-, sanitair-, vloer- 
en keukenreiniging.

• Een uniek doseersysteem waarmee de 
producten snel, veilig en nauwkeurig  
gedoseerd worden.

• Herbruikbare sprayflacons van hoge  
kwaliteit met ergonomisch ontwerp.

Alle elementen van het concept hebben corre–
sponderende kleuren, cijfers en symbolen; het 
maken van fouten is praktisch uitgesloten.

Dat maakt Green’R Superconcentrates een 
intelligente oplossing voor professionele  
hygiëne!

TOTAALCONCEPT

GREEN’R SUPERCONCENTRATES

BE/039/001
PART OF A MULTI-COMPONENT SYSTEM



SUPERCONCENTRAAT REINIGINGSMIDDELEN

Onze superconcentraten zijn verpakt in compacte zakjes van 1,8 kg.

INTELLIGENT DOSEERSYSTEEM

Onze superconcentraten worden toegepast met speciale 
doseerapparatuur. Deze apparatuur werkt eenvoudig, doseert 
snel en tot op de millimeter nauwkeurig. Overdosering is met dit  
systeem uitgesloten.

Er zijn 3 typen dispensers beschikbaar, afhankelijk van de 
reinigingsmethode:
• sprayflacon
• emmer/gootsteen
• mopemmer/schrobmachine

Met één simpele druk op de knop wordt de juiste hoeveelheid 
product gedoseerd.
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2. SANITARY CLEANER

3. FLOOR CLEANER 5. KITCHEN CLEANER

6. DEGREASER
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• Universele 

interieurreiniger voor 

dagelijks gebruik.

• Voor dosering in 

emmer of sprayflacon.

Verpakking: 3x1,8kg Verpakking: 3x1,8kg

Verpakking: 3x1,8kg Verpakking: 3x1,8kg

Verpakking: 3x1,8kg Verpakking: 3x1,8kg

• Milde interieurreiniger 

voor dagelijks gebruik.

• Voor dosering in 

emmer of sprayflacon.

• Vloerreiniger voor 

alle waterbestendige 

vloeren

• Voor dosering in emmer 

of mopemmer.

• Universele 

keukenreiniger voor 

dagelijks gebruik.

• Voor dosering in 

emmer. 

• Ontvetter voor 

hardnekkig vuil.

• Voor dosering in 

emmer of sprayflacon.

• Bacteriële desinfectant.

• Voor dosering in emmer 

of sprayflacon.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie



DUMMY-PROOF SYSTEEM

Het Green’R superconcentrates concept draait om eenvoud in gebruik, 
en minimaliseert de kans op fouten.

DISPENSER CAPS tonen duidelijke instructies voor gebruik door middel 
van pictogrammen:1
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Met 1 zakje 
vul je 350 
sprayflacons!



Het effect van Green’R Superconcentrates is veelzijdig: zowel op economisch, ergonomisch als 

milieutechnisch vlak zijn flinke voordelen te behalen. 

• Green’R superconcentrates producten worden gedoseerd met gebruiksvriendelijke 

doseersystemen.

• Door gebruik van kleuren, nummers en symbolen is verkeerd gebruik uitgesloten.

• Uitermate veilig door de combinatie van afgesloten dispensers en de unieke, veilige 

navulverpakkingen. 

• Green’R superconcentrates is een ARBO-verantwoord compact systeem.

• De dispensers werken zonder water- en elektriciteitsaansluiting. 

• De dispensers zijn onderhoudsvrij.

• Weinig opslagcapaciteit nodig.

• Verspilling van product is uitgesloten, er wordt geen milliliter te veel gebruikt. Dat bespaart 

kosten. 

• Schoonmaken met Green’R superconcentrates neemt aanzienlijk minder tijd in beslag dan bij 

handmatig gedoseerde producten dankzij korte voorbereidingstijd en duidelijke instructies. 

• De reinigingsmiddelen dragen het EU Ecolabel keurmerk.

• Door de exact nauwkeurige dosering is overdosering uitgesloten.

• Green’R superconcentrates bestaat uit ultra hooggeconcentreerde producten, het verbruik is 

laag. 350 sprayflacons kunnen met slechts één zakje gevuld worden.

• Beperking transport door superconcentraat producten.

• Aanzienlijk minder verpakkingsafval, dankzij het gebruik van minder belastende, compacte 

navulverpakkingen.

  UW VOORDELEN 

TIJD & GELD BESPAREN 
ÉN GROEN REINIGEN

GEBRUIKSGEMAK

KOSTENEFFECTIEF

MILIEUVRIENDELIJK
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NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE:

CHRISTEYNS 
Lireweg 12   •  NL - 2153 PH Nieuw-Vennep

T + 31 (0)297 274390  •  info@qleantec.com

WWW.CHRISTEYNS.COM       WWW.QLEANTEC.COM

TOEPASSINGSGEBIED

Green’R superconcentrates Green’R superconcentrates is een 
 multifunctioneel totaalconcept voor een breed toepassingsgebied:

Catering Pompstations

Kantoren Sport & recreatiecentra

Horeca Retail

Schoonmaakbedrijven Instellingen

Supermarkten etc.


