
CHEMIE VOOR WASBOXEN EN GEAUTOMATISEERDE WASSTRATEN

UNIEKE OPLOSSING TEGEN STANKOVERLAST WASSTRATEN

HOGE KWALITEIT, SNELLE LEVERING, UITSTEKENDE SERVICE

TOTAALCONCEPT: CHEMIE, MATERIALEN, ADVIES, 
TRAINING, TECHNISCHE KENNIS EN ONDERSTEUNING

PROQUARD LAKPANTSER

DÉ LEVERANCIER 
VAN CARWASH CHEMIE

MET PASSIE VOOR UW WASSTRAAT



   A-CLEAN EXCELLENT
Uitgebreid programma voor geautomatiseerde wasstraten die kiezen voor 
optimale klantbeleving en exclusiviteit.

   A-CLEAN WB

   A-CLEAN BRILLIANT

A-CLEAN ONTZORGT  
VAN START TOT FINISH, 
EN VERDER!

KIES UW LIJN

Een schone auto, een tevreden klant. Dat is ook ons 
uitgangspunt. Maar het draait om meer. Klantbeleving, in 
welke vorm dan ook, staat steeds meer centraal. Vol schuim, 
een stralende washal, geur, kleur, unieke lakbescherming. Of 
het net even anders aanpakken dan uw directe concurrent. 
Wij delen uw passie en denken met u mee!

Wij onderscheiden ons graag door u een hoge mate 
van service en een écht advies op maat te geven. Als 
onafhankelijk producent van reinigingsmiddelen met ruim 
30 jaar ervaring, kennen wij alle machines en zijn wij in staat 
u altijd het best mogelijke product te leveren. Afgestemd op 
uw behoeften.

Onze kennis en ervaring op het gebied van chemie 
en techniek is hoog. Het ontwikkelen van innovatieve 
oplossingen zit in ons DNA. Qlean-tec is onderdeel 
van de internationale chemiegroep Christeyns. We 
beschikken over eigen onderzoekscentra en investeren 
continu in productontwikkelingen. Ook op het gebied van 
vernieuwende doseertechnieken waarmee u bespaart.

HET GEMAK VAN ONZE TOTAALOPLOSSING

A-Clean is onderverdeeld in een aantal complete 
programma’s, die duidelijk zijn afgestemd op het type 
waslocatie. U kiest eenvoudig de lijn die bij u past. Maar 
A-Clean biedt meer dan alleen producten.  

A-Clean staat voor gemak. U krijgt van ons een  
totaaloplossing: de perfecte mix van hoge kwaliteit 
reinigingsmiddelen, unieke specials voor dat extra stukje 
klantbeleving, wasborstels en reinigingsmaterialen, 
apparatuur, chemische en technische kennis, training en 
service. Eén adres voor alles wat u nodig heeft.

Compleet en doeltreffend programma voor wasboxen en kleine waslocaties.

Hoogwaardig, compleet programma voor geautomatiseerde wasstraten.



DOELTREFFEND 
VOOR WASBOXEN
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VOORREINIGER :  WB PREWASH

VELGENREINIGER: WB RIM WASH

SHAMPOO :   WB SHAMPOO

DROGER:    WB DRY

WAX:    WB WAX

Doeltreff end, overzichtelijk en kosteneffi  ciënt. A-Clean WB is een programma met producten 
van uitstekende kwaliteit voor uw wasbox of kleine wasgelegenheid. Wij maken het programma 
voor u compleet met de beste wasborstels, schuimapparatuur en andere benodigdheden. 
Door de goede prijs-kwaliteitverhouding heeft u zo min mogelijk zorgen en haalt u toch zo 
veel mogelijk rendement uit uw waslocatie!

Combineert u de waslocatie met een tankstation en food corner? 
Hier telt hygiëne van een andere orde. U heeft er in één klap een aantal verplichtingen bij. U 
moet voldoen aan het voedselveiligheidssysteem en de basisvoorwaarden van HACCP. U moet 
aan verschillende eisen voldoen m.b.t. reiniging, desinfectie, kruisbesmetting, persoonlijke 
hygiëne en training van uw personeel. Ingewikkeld? Niet met ons!

Als hygiëneleverancier leveren wij producten voor alle ruimten in en om uw station. Wij zorgen 
voor schoonmaakplannen, schoonmaakmaterialen in de juiste kleurcodering en instructie van 
uw personeel. Kortom: als uw hygiënepartner nemen wij u alle zorgen uit handen.

• Compleet en overzichtelijk.

• Goede prijs-kwaliteitverhouding.

• Snelle levering, binnen 24 uur uit voorraad.

• Totaalpakket, inclusief benodigde wasborstels, apparatuur, technische ondersteuning 
 en service. Onze specialisten staan altijd voor u klaar.

A-CLEAN WB

    UW VOORDELEN



HOGE KWALITEIT EN
UNIEKE EXTRA’S

VOORREINIGER :  BRILLIANT PREWASH

VELGENREINIGER: BRILLIANT RIM WASH

SCHUIM:   BRILLIANT FOAM

SHAMPOO :   BRILLIANT WASH

DROGER:    BRILLIANT DRY

WAX:    BRILLIANT PROTECTB
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LAKPANTSER:   PROGUARD
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Zoekt u een complete lijn met hoge kwaliteit reinigings- en beschermingsmiddelen voor uw 
geautomatiseerde wasstraat? A-Clean Brilliant bevat precies dat wat u nodig heeft om uw 
klanten een uitstekend wasresultaat te bieden: van voor- en velgenreiniging tot een perfecte 
en mooi glanzende conservering. 

A-Clean Brilliant producten zijn hoog geconcentreerd, krachtig en werken snel in op vervuiling. 
De producten bevatten veilige en milieubewuste grondstoff en.

Geef uw klanten iets extra’s en unieks! 
Voeg onze special A-Clean ProGuard toe aan uw A-Clean Brilliant programma. Een lakpantser 
op basis van nanotechnologie waarmee u de best mogelijk lakbescherming biedt aan uw 
klant. Een spiegelglad en diepglanzend resultaat!

A-CLEAN BRILLIANT

• Hoogwaardig en compleet programma.

• Uitstekende wasresultaten.

• Uniek: speciaal lakpantser voor ultieme bescherming en glans.

• Snelle levering, binnen 24 uur uit voorraad.

• Totaalpakket, inclusief benodigde wasborstels, apparatuur, technische ondersteuning 
 en service. Onze specialisten staan altijd voor u klaar.

    UW VOORDELEN



KLASSE EN ULTIEME 
KLANTBELEVING

VOORREINIGER :   EXCELLENT PREWASH

VELGENREINIGER:  EXCELLENT RIM WASH

SCHUIM:    EXCELLENT FOAM

KLEURSCHUIM:   EXCELLENT COLOR FOAM 
     BLUE | RED | GREEN

SHAMPOO :    EXCELLENT WASH

DROGER:     EXCELLENT DRY

WAX:     EXCELLENT SHINE

GLANS PROTECTOR:  EXCELLENT POLISH

LAKPANTSER:    PROGUARD

COMBINATIE SHAMPOO/ 
WATERBEHANDELING 
TEGEN STANKOVERLAST: ENZYPOWER SHAMPOO
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Zet in op maximale klantbeleving en de best mogelijke wasprestatie!
A-Clean Excellent is meer dan wassen alleen. Krachtige kleurschuimen, volle shampoo’s en de 
hoogst mogelijke lakbescherming zorgen ervoor dat uw klant graag bij u terugkomt.

Met dit programma biedt u uw klant een ruime keuze aan schuim en shampoo die de vervuiling 
gemakkelijk en snel verwijderen. De droog- en conserveringsproducten zorgen voor intensieve 
bescherming en een voortreff elijke glans. Nog een stapje extra om de klanttevredenheid te 
verhogen doet u met onze specials! Kies bijvoorbeeld voor een uniek lakpantser.

A-Clean Excellent producten zijn ultra hoog geconcentreerd en hebben een uitermate 
krachtige werking. Dat maakt het reinigingsvermogen hoog en het verbruik laag. Dat is goed 
voor uw omzet. De producten bevatten veilige en milieubewuste grondstoff en.

A-CLEAN EXCELLENT

• De beste wasprestatie, verhoogde klanttevredenheid.

• Uitstekende geur- en kleurbeleving voor uw klant.
• Ultieme bescherming en glans met uniek lakpantser.

• Innovatieve oplossing tegen stankoverlast: 
 shampoo gecombineerd met duurzame waterbehandeling op basis van enzymen.

• Snelle levering, binnen 24 uur uit voorraad.

• Totaalpakket, inclusief benodigde wasborstels, apparatuur, technische ondersteuning 
 en service. Onze specialisten staan altijd voor u klaar.

    UW VOORDELEN



SPECIALS & EXTRA’S

WATERBEHANDELING

LAKVERZEGELING

MATERIAAL & TECHNIEK

WASHALREINIGING

ONZE SERVICE

A-CLEAN ENZYPOWER SHAMPOO 
UNIEKE OPLOSSING 
STANKOVERLAST WASSTRATEN

Maakt uw wasstraat gebruik van waterrecycling? Bij hoge temperaturen warmt het waswater 
in de watertank op, waardoor organische vervuiling in het afvalwater zich opbouwt. Dat zorgt 
voor een hinderlijke geur die zich vaak moeilijk laat verwijderen. Vervuild waswater zorgt ook 
voor vervuiling in de wasstraat, vieze wasborstels en verstopping van leidingen en nozzels. 
Dat gaat ten koste van de kwaliteit en levensduur van uw machine en levert bovendien een 
slechter wasresultaat op.

A-Clean Enzypower Shampoo is dé oplossing tegen stankvorming, een slim product dat twee 
toepassingen eff ectief combineert. A-Clean Enzypower Shampoo is een actief schuimende 
shampoo met specifi eke enzymatische componenten die het waterzuiveringsproces activeren 
en versnellen. Via dosering van de shampoo wordt er elke wasbeurt een nieuwe hoeveelheid 
enzymen aan het waswater toegevoegd, waardoor een continue behandeling van afvalwater 
ontstaat. Binnen enkele dagen is de stank verdwenen.

DUURZAME WATERBEHANDELING

• Voorkomt stankvorming van afvalwater.

• Al binnen enkele dagen resultaat.

• Twee toepassingen in één product.

• Duurzame afvalwaterbehandeling.

• Continue behandeling van afvalwater.

• Schoner waswater, beter wasresultaat.

• Persoonlijk werkplan op maat.

    UW VOORDELEN



De overtreff ende trap van lakbescherming! 
Dat is A-Clean ProGuard, een ultrabeschermend lakpantser op basis van nano-componenten. 
De unieke formulering vormt een microscopisch dunne coating op de laklaag die zorgt voor 
duurzame bescherming van voertuigen. 

De coating is UV-bestendig en uitstekend water- en vuilafstotend, voertuigen blijven langdurig 
schoon. Na behandeling zijn de oppervlakken ook weer sneller en makkelijker te reinigen én 
de  coating zorgt voor een betere, snellere droging van het oppervlak. 

Met A-Clean ProGuard biedt u de best mogelijk lakbescherming aan uw klant,  een spiegelglad 
en diepglanzend eindresultaat!

Hoeveel tijd besteedt u aan het schoonmaken van uw washal? 
Washalreiniging is nog lang niet altijd een routine, terwijl een schone en strakke wasstraat 
wel bijdraagt aan optimale klantbeleving. Met het startpakket washalreiniging wordt uw 
washal weer als nieuw. 

Qlean-tec heeft een eenvoudig werkplan ontwikkeld, waarmee u wanden en plafonds grondig 
reinigt en onderhoudt. Er zijn twee methodes uitgeschreven, voor lichte en zware vervuiling. 
Nieuwe wanden houdt u eenvoudig in nette staat, sterk vervuilde wanden worden in bijna 
originele staat teruggebracht. 

In het startpakket zijn alle producten gebundeld die nodig zijn voor regulier en periodiek 
onderhoud van de washal: reinigingsmiddelen voor wekelijks en periodiek gebruik, 
reinigingsmaterialen en een werkplan. 

ULTIEME LAKBESCHERMING UW WASSTRAAT WEER ALS NIEUW

• Ultieme, duurzame bescherming. 

• Voortreff elijke glansversterker.

• Verbeterde droging.

• Verhoogt klanttevredenheid.

    UW VOORDELEN

• Compleet startpakket, direct beginnen.

• Optimaal resultaat, ook bij sterke vervuiling.

• Draagt bij aan ideale klantbeleving.

• Werkplan inbegrepen.

    UW VOORDELEN

A-CLEAN PROGUARD
UNIEK LAKPANTSER

WASHALREINIGING 
IDEALE KLANTBELEVING



Met A-Clean profi teert u van het gemak van een totaaloplossing. Dat betekent dat wij u 
meer bieden dan alleen de juiste reinigingsmiddelen voor uw wasprocessen. Wij leveren u 
ook alle materialen die nodig zijn voor het beste wasresultaat, waaronder Vikan wasborstels, 
schuimapparatuur en equipment. 

Zorg voor perfect onderhoud! Ons pakket biedt o.a. schrobzuigautomaten voor onderhoud van 
uw stofzuigerplein, reinigingsmiddelen en diverse reinigingsmaterialen voor onderhoud van 
uw buitenterrein of pompeiland. Wilt u de puntjes op de i zetten? Met extra serviceproducten 
maakt u het verschil voor bezoekers van uw waslocatie. Denk aan papier op uw wasplaats, 
handschoentjes bij uw pompeiland en handzeep en papier voor in uw toiletten. 

Al deze extra producten zorgen voor een compleet pakket en dat allemaal op één adres! 

Hadden wij onze service al genoemd? 
Alle concepten en systemen die Qlean-tec levert gaan gepaard met dezelfde hoge mate van 
service. Niet alleen als het gaat om de kwaliteit van onze producten, maar juist ook voor alle 
zorg daar omheen. Advies, training, maximale effi  ciëntie halen uit producten en technieken. 
Niet alleen bieden wij u oplossingen voor veelvoorkomende problemen op waslocaties, we 
denken ook graag met u mee als het gaat om problemen waar een inventieve oplossing voor 
nodig is.

Wij hechten veel waarde aan veiligheid. Alle reinigingsprocessen leggen wij voor u vast 
in duidelijke instructiekaarten. Zo kunt ervan op aan dat uw personeel altijd weet hoe er 
met producten gewerkt moet worden. Periodiek voeren wij een audit uit op uw locatie. Wij 
controleren uw instellingen, doseringen en uw verbruik. Ook nemen wij dan alle processen en 
instructies nog eens door.

De lijnen bij Qlean-tec zijn kort en als team staan wij voor hetzelfde doel: u de beste kwaliteit 
bieden en u zoveel mogelijk zorg uit handen nemen. U kunt dan ook altijd op ons rekenen, wij 
lopen graag dat stapje harder voor u! 

TECHNIEK & MATERIAAL
TOTAALLEVERANCIER

ALLES OP ÉÉN ADRES ONTZORGEN!

ONZE SERVICE
WIJ ZIJN ER VOOR U!

• Borstelmateriaal.

• Schuimapparatuur.

• Poetsmateriaal en speciale reinigingspads.

• Schrobzuigmachines.

• Extra’s om bezoekers van uw waslocaties de beste service te geven.

• Het voordeel van één adres.

• Snelle levering, binnen 24 uur uit voorraad.

    ONS PAKKET



QLEAN-TEC | CHRISTEYNS •  
Lireweg 12   •  NL - 2135 PH Nieuw-Vennep  •  

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

WWW.QLEANTEC.COM

NEEM CONTACT OP:


