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Cradle to CradleTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Verpakking : Zilver niveau ter evaluatie, spoeikop conform eisen “verboden lijst“
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PLUG & “FOAM-SPRAY”

PLUG-&-FOAM-SPRAY CONCEPT: MOBIEL, JUISTE
powered!

*
STEEDS EEN VEILIGE & HYGIENISCHE OPLOSSING
Veilige “schuim-spray” voor de hoogste veiligheid van
de eindgebruiker
Automatische verdunning wordt geactiveerd bij gebruik
Volledig verbruik van het product, geen contaminatie.
Lock-&-key systeem: geen productverspilling

ERGONOMISCH SYSTEEM VOOR MEERDERE TOEPASSINGSVELDEN

Quick & Easy
productwissel

Al het nodige, kan je
aan een riem dragen

Waterpatroon overal
navulbaar
Geen overbodige
verplaatsingen naar de
centrale
doseerinstallaties

Eén systeem met
verschillende
toepassingen

*Uitgezonderd SANET power Quick & Easy

Geen productverspilling

Ergonomische
trekker voor meer
plezier op het
werk

DOSERING EN VEILIG WERKEN

LAGE KOSTEN BIJ GEBRUIK, VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT
Innovatief schuim concept voor snellere en betere reiniging
Geïntegreerde juiste en automatische dosering
Geen insteltijd
Verbeterd time management wegens vermijden van onnodige verplaatsingen
1 patroon
SANET daily Quick & Easy

...TOT 1130

ONTWORPEN VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Alle producten zijn Cradle to Cradle Gold
Certified™, de formules voldoen zelfs
aan Cradle to Cradle Certified™ Platinum
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™
PRODUCT SCORECARD
DUURZAAM MATERIAAL

PLATINUM

HERBRUIKBAAR
MATERIAAL

GOUD

HERNIEUWBARE
ENERGIE EN
KOOLSTOFBEHEER

GOUD

WATERHUISHOUDING

GOUD

SOCIALE EERLIJKHEID

GOUD

HOOGST
GECERTIFICEERD
NIVEAU

GOUD

Alle ingrediënten zijn veilig
voor mens en natuur
(Gebruik van) ingrediënten van
plantaardige oorsprong met bewezen
hoge biologische afbreekbaarheid
Eigen waterwinning en waterzuivering

Verpakking, ter evaluatie

100% hernieuwbare energie
voor de productie van de producten
Bio-neer leider in grensverleggende
milieu-initiatieven

Cradle to CradleTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Verpakking: Zilver niveau ter evaluatie, spoeikop conform eisen “verboden lijst“.

ERVAAR VEELZIJDIGHEID
Uw reiniging op maat:
één “schuimspray”kop 1 , EEN waterpatroon 2
krachtige formules 3
en VIJF
voor meerdere toepassingen.

3 SELECTEER UIT VIJF*

ZEER DUURZAME CONCENTRATIES:
TANET interior Quick & Easy
Universele oppervlakkenreiniger – streepvrij, hoge prestatie, aangename geur
De schuimende TANET interior Quick & Easy is uitermate geschikt voor het
reinigen van alle waterbestendige oppervlakken. De materiaalvriendelijke
universele oppervlakkenreiniger overtuigt met uitzonderlijke reinigingsprestaties. Laat geen strepen na, en is eveneens uitermate geschikt voor glasreiniging. Het product is aangenaam geparfumeerd.
Aanbeveling: 2 x sprayen per m² om het beste resultaat te bereiken.

1

TANEX performa Quick & Easy
Krachtige Reiniger – krachtig, veelzijdig, aangename geur
TANEX performa Quick & Easy is uitermate geschikt voor alle kunststoffen en
in kunststof gecoate oppervlakken binnen en buiten. Met zijn uitstekende reinigingsprestaties is de schuimende krachtige reiniger de ideale vlekverwijderaar voor alle types van klevende vervuilingen. TANEX performa Quick & Easy
is gebaseerd op biologische oplosmiddelen en laat een aangename geur na.
Aanbeveling: 2 x sprayen per m² om het beste resultaat te bereiken.

SANET daily Quick & Easy
Sanitair Onderhoudsreiniger – krachtig, effectief tegen kalkzeep, aangename geur
SANET daily Quick & Easy is geschikt voor de onderhoudsreiniging op alle
zuurbestendige oppervlakken in sanitaire ruimtes en badkamers. Het product
is bijzonder geschikt voor het verwijderen van kalkzeep en watervlekken.
Dankzij de schuimende eigenschappen hecht het product zich goed aan de
oppervlakken. De onderhoudsreiniger laat een aangename geur na.
Aanbeveling: 2 x sprayen per m² om het beste resultaat te bereiken.

2

SANET power Quick & Easy
Krachtige Sanitairreiniger – hoge prestaties, effectief tegen kalkaanslag, snelle actie
SANET power Quick & Easy levert hoge prestaties in sanitaire ruimtes en badkamers. De krachtige reiniger overtuigt met snelle actie en is uitermate geschikt
voor het verwijderen van kalkaanslag en kalkzeep. Een uitstekende prestatie,
zelfs op vertikale oppervlakken, het compacte schuim. Het product is aangenaam geparfumeerd en geschikt voor alle zuurbestendige oppervlakken.
Aanbeveling: 2 x sprayen per m² om het beste resultaat te bereiken.
Test de materiaalverdraagzaamheid voor gebruik.

GREASE off Quick & Easy
Universele Keukenreiniger – universeel, krachtig, zacht voor oppervlakken
De schuimende GREASE off Quick & Easy is uitermate geschikt voor het reinigen van waterbestendige oppervlakken in de voedselverwerkende omgeving.
Dankzij zijn uitzonderlijke reinigings- en ontvettingsprestaties, is het de ideale universele reinigingsoplossing voor alle vetresten. Tegelijkertijd is het product materiaalvriendelijk voor de oppervlakken en aangenaam geparfumeerd.
Aanbeveling: 5 x sprayen per m² om het beste resultaat te bereiken.
*Neem contact op met uw Account Manager voor meer informatie omtrent de beschikbaarheid van het product.
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