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Dispenser systeem
Voor de dagelijkse professionele reiniging van gebouwen en keukens.



    

Dispenser systeem
Hooggeconcentreerde, ecologische reinigingsmiddelen (tot wel 5 
keer geconcentreerder dan traditionele producten) en effectieve 
doseerapparatuur voor de dagelijkse professionele reiniging van 
gebouwen en keukens.

Overdosering verleden tijd
De dispensers voorkomen overdosering en garanderen iedere keer 
een exacte dosering. Elektriciteit- en wateraansluiting zijn niet nodig.

Ergonomie en veiligheid
Dankzij duidelijke kleuren, nummers en symbolen is het systeem voor
iedereen eenvoudig te gebruiken. De compacte en hooggeconcentreerde 
navullingen zijn eenvoudig te hanteren.

Uitstekende reiniging
Slechts drie producten zijn nodig voor alle dagelijkse reinigingswerk-
zaamheden, zonder concessies te doen in reinigingskwaliteit.

Training en instructie
We trainen uw personeel in het gebruik van de dispensers en de producten. 
En wellicht nog belangrijker: we helpen uw personeel hygiënischer, veiliger 
en milieuvriendelijker te werken.

Minder transport, opslag en afval
Omdat de producten hooggeconcentreerd zijn, is minder transport nodig, 
kan uw voorraad verlaagd worden en wordt afval gereduceerd tot een 
absoluut minimum. De navullingen worden volledig leeggemaakt.

Diefstalvrij
Productdiefstal is een probleem in onze branche. Onze producten kunnen 
echter niet gebruikt worden zonder onze dispenser, waardoor diefstal 
nutteloos is. Wanneer de navullingen eenmaal veilig opgeborgen zijn in de 
dispenser, kunnen ze enkel verwijderd worden met behulp van de speciale 
sleutel.

1, 2, 3-systeem met 
genummerde flacons is 
eenvoudig toepasbaar
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Levenslange garantie
op de dispenser

Gebouwenreiniging
1 Interieurreiniger Neutraal product 
voor de dagelijkse reiniging in het 
interieur: bureaus, tafels, stoelen, 
deuren, deurposten, etc.

2 Sanitairreiniger + Neutraal product 
voor de dagelijkse reiniging van 
sanitair. Verwijdert vet en vuil en is 
kalkbindend.

Sanitairreiniger Zuur product voor 
de dagelijkse reiniging van sanitair 
Verwijdert vet, vuil en kalk.

Sanitairreiniger Bio Neutraal 
product voor de dagelijkse 
reiniging van sanitair. Gebaseerd 
op microorganismen, ideaal voor 
stankafbraak in veelgebruikte 
sanitaire ruimtes.

3 Vloerreiniger Zeep Product 
voor de dagelijkse reiniging van 
waterbestendige vloeren, zoals 
marmer, plastic, rubber, vinyl et 
cetera. Geeft de vloer een natuurlijke 
glans.

Vloerreiniger Ultra Neutraal, 
laagschuimend product voor 
de dagelijkse reiniging van alle 
waterbestendige vloeren, zoals 
linoleum, vinyl, kunststof, rubber, 
steen, etc. Droogt streeploos op en is 
geschikt voor de schrobzuigmachine.

Keukenhygiëne
Afwasmiddel Effectief product voor 
de handmatige afwas. Bevat geen
kleurstoffen of parfum. Is hierdoor 
zeer mild voor de huid.

1 Keukenreiniger Voor de dagelijkse
reiniging van vrijwel heel de keuken: 
vloeren, tegelwanden, werktafels, 
kookketels, apparatuur, etc.
Gematigde schuimvorming, 
geschikt als inweekmiddel.

2 Ontvetter Voor verwijdering van de 
meest hardnekkige verontreiniging, 
zoals vet, roet, rookaanslag,etc.
Geschikt voor het ontvetten/reinigen 
van onder meer afzuigkappen, filters,
tegels, fornuizen en stoffen 
bekledingen.

3 Desinfectiemiddel Voor snelle 
en veilige desinfectie van alle 
waterbestendige oppervlaktes.



Dispensers
Dispenser kleine emmer
Dispenser grote emmer
Dispenser sprayflacon

Hulpmiddelen
Sprayflacon blauw: interieur
Sprayflacon rood: sanitair
Sprayflacon groen: vloer
Sprayflacon geel: ontvetter
Sprayflacon grijs: desinfectie

Over Ecodos
Duurzaam reinigen gaat om
het product én het gebruik
daarvan. Daarom maakt
Ecodos hooggeconcentreerde,
ecologische reinigingsmiddelen
en combineert dat met 
slimme doseersystemen. 

Zo worden uw schoonmaak-
werkzaamheden efficiënter, 
hygiënischer, veiliger en 
milieuvriendelijker

De Ecodos missie: de totale
milieu-impact van hun
producten verkleinen
en de schoonmaakkosten
verminderen. 

Duur

    

Albert Plesmanweg 77 3088 GB Rotterdam the Netherlands 
T +31(0)10 294 69 69  F+31(0)10 294 69 66 info@kroonint.nl

Maatwerk systeem
Kroonint stelt een in overleg met u en op basis van uw wensen en eisen een 
compleet schoonmaakplan op. Het 1, 2, 3-systeem is eenvoudig toe te passen.

Rechtstreeks naar onze site?klikt u dan hier!

http://www.kroonint.nl/Kroonint/6/Kroonint_Group.html

