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P R O F E S S I O N A L H YG I E N E

HACCP & VOEDSELVEILIGHEID
VOEDSELVEILIGHEID

ZORGT U VOOR UW KLANTEN,
WIJ ZORGEN VOOR UW HYGIËNE
Uitgebreide shops met ruime sanitaire voorzieningen en food corners voor verse snacks,
broodjes of zelf complete maaltijden. Het tankstation anno nu heeft de reiziger veel te beiden. Niet alleen het assortiment, maar zeker ook service en uitstraling zijn uw visitekaartje.
Hygiëne is daarbij cruciale factor. Immers, daar waar het schoon en verzorgd is komt de klant
graag nog eens. Als specialist op het gebied van hygiëne helpt Christeyns om hygiëne in en
rond de shop te optimaliseren.
Specifiek voor u als tankstationondernemer hebben wij een totaalconcept ontwikkeld, met alles
wat u nodig heeft voor de shop, sanitaire ruimte, keuken, forecourt en wasstraat. Als uw hygiënepartner biedt Christeyns een perfecte mix van hoogwaardige reinigingsmiddelen, gebruiksvriendelijke doseersystemen, kennis en ondersteuning op het gebied van HACCP, schoonmaakmaterialen, training en uitstekende service.

Als tankstationondernemer met een assortiment
aan verse broodjes en maaltijden heeft u er in
één klap een aantal verplichtingen bij. U moet
werken conform het voedselveiligheidssysteem
dat is ontwikkeld voor de tankstationbranche en
de basisvoorwaarden van HACCP. Dat betekent
dat u moet voldoen aan regels m.b.t. reiniging,
desinfectie, kruisbesmetting, persoonlijke hygiëne en training van uw medewerkers.
Ingewikkeld? Niet met ons!
Wij helpen met hygiëneplannen op maat en
reinigingsmethodekaarten voor uw personeel.
Wij zorgen voor instructie en ondersteuning op
de werkvloer of via een online trainingsprogramma.

KLEURGECODEERD MATERIAAL
De keuken schoonmaken met dezelfde doek
die wordt gebruikt voor het schoonmaken van
het toilet. Het klinkt misschien onwaarschijnlijk,
maar het is wel de praktijk. Het is duidelijk niet
hygiënisch en in strijd met HACCP, het voedselveiligheidssysteem waarop hygiënecodes zijn
gebaseerd. Om dit probleem van kruisbesmetting te voorkomen, gebruikt ons reinigingsconcept kleurgecodeerd reinigingsmateriaal. Elk
gebied heeft zijn eigen kleur. Eenvoudig en duidelijk.

UW VOORDELEN
Schoonmaakplannen o.b.v. HACCP
Werkinstructies en controlekaarten
Kleurgecodeerd reinigingsmateriaal
Handhygiëne oplossingen
Training op de werkvloer

INTELLIGENT REINIGINGSCONCEPT: SIMPEL, SLIM & DUURZAAM
Dagelijkse reiniging en desinfectie zorgt voor een hygiënische en veilige omgeving. Dat vraagt
om een professionele aanpak. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Ons intelligente Super
Concentrates concept maakt schoonmaken juist heel eenvoudig.
Super Concentrates is een slim concept dat gemak, eenvoud en besparing oplevert. Super Concentrates bestaat uit slechts 6 hooggeconcentreerde producten voor het schoonmaken en desinfecteren van keuken, interieur, sanitair en vloer.
De producten worden toegepast in unieke Super C doseersystemen, waarmee je de producten
snel, makkelijk, veilig en exact nauwkeurig doseert. Slim, want dat sluit verspilling uit. Alle elementen van Super Concentrates zijn voorzien van corresponderende kleuren, nummers en symbolen. Dat zorgt ervoor dat het werken met Super Concentrates voor iedereen gemakkelijk is,
het maken van fouten is praktisch uitgesloten. Super Concentrates is een intelligente oplossing
voor professionele hygiëne!

SHOP & FORECOURT PROGRAMMA

Universele keukenreiniging

Oplossingen vloerreinging
Glassreinigers
Handhygiëne oplossingen
Paper disposables & dispensers
Kleurgecodeerd reinigingsmateriaal

KEUKEN

Universele reiniging

SHOP & CAFETARIA

Ontvetters
Toegelaten desinfectiemiddelen
Vaatwasconcepten
Specifieke producten voor keukenmachines
Handhygiëne oplossingen
Paper disposables & dispensers
Kleurgecodeerd reinigingsmateriaal

TOILETRUIMTE

Universele sanitairreiniging
Toiletreiniging
Ontkalking
Luchtverfrissers
Handhygiëne oplossingen
Paper disposables & dispensers
Kleurgecodeerd reinigingsmateriaal

Voorwasmiddelen

Industriële ontvetters
Reinigingsmateriaal
Equipment

CAR WASH

Pompeilandreinigers

FORECOURT

Velgenreinigers
Shampoo & schuim
Droog- en concerveringswax
Unieke glanswaxen
Oplossingen voor washalreiniging
Reinigingsequipment

TOTAALOPLOSSING

UITSTEKENDE SERVICE

OOK VOOR CAR WASH

VOOR SHOP EN CARWASH

Een schone auto betekent een tevreden klant.
Maar het gaat tegenwoordig om zoveel meer.
Klantbeleving wordt steeds belangrijker: een
mooi schuimvolume, een blinkende washal,
een aangename geur, kleurschuim, unieke lakbescherming. Of het net even anders aanpakken dan uw concurrent. We bieden complete
wasprogramma’s, afgestemd op uw
locatie.
Een perfecte mix van hoge kwaliteit reinigingsmiddelen, unieke specials voor een aantrekkelijke
klantervaring, wasborstels, reinigingsmateriaal
en equipment. Eén adres voor alles wat u nodig
heeft.

We denken ook graag mee over het onderhoud van uw washal. Denk aan speciale washalreinigers, producten voor het herstellen van
wandpanelen en oplossingen voor waterbehandeling en geurbestrijding. Om uw klanten extra
beleving te geven kunt u ook kiezen voor kleuren geurschuimen.

Hadden we u onze service al genoemd? Al onze concepten
en systemen gaan gepaard met dezelfde hoge mate van
service. Als het gaat om de kwaliteit van onze producten,
maar zeker ook om alles daaromheen: advies, training,
maximale efficiëntie halen uit producten en technieken.
Onze snelle levering houdt uw voorraad laag, wat past bij
de kleine opslagruimte in tankstations.

HIGHLIGHTS
Hooggeconcentreerde producten,
laag verbruik.
Geringe kosten per wassing.
Uitstekend advies.
Producten voor geur- en kleurbeleving.
Washalreinigers.
Innovatieve oplossingen voor afvalwaterbehandeling.
Totaalpakket, inclusief benodigde wasborstels
en equipment.

VEILIGHEID & CONTROLE
Bij Christeyns hechten we veel waarde aan veiligheid.
Alle reinigingsprocessen worden voor u beschreven in
duidelijke instructiekaarten. U kunt er zeker van zijn dat
uw medewerkers altijd veilig weten te werken met onze
producten. Op uw locatie voeren wij periodiek een audit
uit. Wij controleren uw instellingen, doseerapparatuur,
doseringen en uw water- en productverbruik in shop en
carwash via een app. U ontvangt een digitaal rapport.
Ook lopen we alle processen en instructies door.
Onze reinigingsconcepten worden gecombineerd met
doseersystemen. Dat levert u veel voordeel op, maar het
moet uiteraard wel werken. Onze eigen technische dienst
staat klaar om dit te garanderen.
We hebben korte communicatielijnen en als team streven
we hetzelfde doel na: u de beste kwaliteit en service
bieden.
Wij zetten graag die extra stap voor u!

ONZE SERVICE

Heeft u ook carwash faciliteiten op uw forecourt?
Ons concept biedt een totaaloplossing inclusief
een programma voor wasstraten en selfwash
boxen.

Snelle levering, lage voorraden
Periodieke controle van systemen in shop & carwash
Instructie op de werkvloer
Technische ondersteuning
Audit en rapportage
Verschillende servicecontracten mogelijk

Laat u ook door ons ontzorgen!
Alle benodigde reiniginsmiddelen en materialen voor shop,
forecourt en carwash.
Gemak en besparing door intelligent systeem.
Oplossingen voor persoonlijke hygiëne.
HACCP ondersteuning met werkplannen en training.
Instructies op de werkvloer.
Uitstekende service en begeleiding voor instelling en
controle.
Snelle technische ondersteuning.
Audits en rapportage.
Snelle levering, lage voorraad.
Zekerheid op het gebied van hygiëne!
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CHRISTEYNS

Lireweg 12 • NL - 2153 PH Nieuw-Vennep
Laundry: T + 31 (0) 252 345030 • E info.nl@christeyns.com
Food & Professional Hygiene: T + 31 (0) 297 274390 • E info@qleantec.com
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