
onze groene kijk op hygiene

ecolabel reinigingsconcept



Rela Green
een duurzame keuze

Duurzaam reinigen kan dat ook? Ja dat kan zeer zeker! 

Als leverancier van professionele reinigingsmiddelen is Qlean-tec zich bewust 

van de maatschappelijke verplichting aan het milieu. Lang niet alle reinigings-

middelen in de professionele sector kunnen van een keurmerk worden voor-

zien. Echter, voor een aantal toepassingen bestaan wel criteria voor duurzamer 

ontwikkelen, produceren, verpakken en gebruiken.

Voor de productcategorieën waarop een Europees Ecolabel te verkrijgen is, 

heeft Qlean-tec de ontwikkeling uiteraard niet nagelaten. Met het Ecolabel 

reinigings-concept Rela Green reinigt u op een duurzame manier. Niet alleen 

het gebruik van de juiste producten, ook de wijze van doseren heeft een posi-

tieve invloed. U als gebruiker draagt dan ook uw eigen steentje bij.

Onze groene kijk op hygiëne gaat echter verder. 

Onze focus ligt op verdere ontwikkeling van duurzame concepten. Met Rela 

Green, diverse ultra concentraat concepten en een unieke doseringswijze zet 

Qlean-tec serieuze stappen binnen het ten doel gestelde MVO-beleid. Dit 

beleid komt binnen alle facetten in ons bedrijf tot uiting:  wij zoeken het ook in 

onze materialen, voorschriften, leveranciers, wagenpark etc. 

Daar waar mogelijk kijken wij graag groen, u toch ook? 
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Traditioneel
maar eenvoudig en efficiënter

Rela Green als conventioneel systeem kan toegepast worden met het Smartline 

doseersysteem. Een combinatie met deze doseerapparatuur levert u veel eenvoud 

en gemak. Bovendien is het doseersysteem ook te gebruiken in combinatie met 

onze andere reinigingsproducten in 5 liter. U combineert eenvoudig al uw producten 

binnen 1 gebruiksvriendelijke en overzichtelijke reinigingsmethode.  

Rela Green conventioneel: de voordelen van doseren
Het systeem maakt gebruikt van kleuren, nummers en symbolen op alle      

elementen van het concept; methodefouten worden voorkomen.

Altijd de juiste dosering.

Uitermate toegankelijk door eenvoudige doseringsinstructie op het systeem.

Eenvoudige montage, past in elke werkkast.

De doseerapparaten werken zonder elektriciteit- en wateraansluiting.

Besparing van tijd: snelle dosering.

Te combineren met alle andere reinigingsmiddelen in 5 liter verpakkingen.                         
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Rela Green 
1 liter flacon

Rela Green Q-paQ

De hoogconcentraat producten in het Rela Green Q-paQ systeem zijn 

verpakt in compacte zakjes van 1,8 kg en worden uitsluitend gedo-

seerd in specifieke doseerapparatuur.  Hiermee worden de producten 

niet alleen eenvoudig en snel gedoseerd, de dosering is ook tot op de 

millimeter nauwkeurig. 

Overdosering is met dit systeem uitgesloten.

Doseerflacon
kleine verpakking, handige dosering

Liever handmatig doseren met een handzame, kleine verpakking? 

Dat kan ook. Het Rela Green assortiment is uitgebreid met een nieuwe verpak-

kingsvariant: een doseerflacon van 1 liter, verpakt in een omdoos van 6 stuks. De 

vaste doseerhals is eenvoudig vulbaar. Ook deze manier van doseren is accuraat.



extra groen, extra voordeel
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Rela Green 
Q-paQ

Rela Green Q-paQ nog minder belastend voor het milieu:
Door de ultra hoge concentratie gebruikt u minder milliliters dan bij traditionele produc-

ten de compacte Q-paQ verpakkingen genereren aanzienlijk minder afval.

Door de compacte Q-paQ verpakkingen en de hoge concentratie vindt een transportbe-

sparing plaats en dus minder CO2 uitstoot.

Door minimale en exact nauwkeurige dosering verspilt u geen product en is er geen 

sprake van onnodige chemische belasting. 

Rela Green Q-paQ is zeer veilig en gemakkelijk in gebruik
Het systeem is gesloten, direct contact met producten is niet mogelijk.

Het systeem maakt gebruikt van kleuren, nummers en symbolen; methodefouten wor-

den voorkomen.

Rela Green Q-paQ levert niet alleen een besparing op het gebied van milieu, maar ook in 

uw portemonnee
Lage dosering; uitermate zuinig in gebruik.

Exacte dosering; overdosering en verspilling is uitgesloten.

Door eenvoud en gebruiksgemak reinigt u efficiënter en sneller.



Onze groene kijk
door de hele organisatie

Niet alleen op het gebied van onze reinigingsmiddelen denken wij graag groen. Van-

uit de MVO gedachte is onze bedrijfsfilosofie er op alle fronten op gericht duurzamer 

te werk te gaan, van wagenpark tot kantoorbenodigdheden.

Duurzamer ondernemen is als speerpunt opgenomen in ons beleid. Daarmee dwin-

gen wij onszelf alle activiteiten tegen een groen licht te houden. Op deze manier 

willen wij onze groene kijk op hygiëne de komende jaren verder doorvoeren.

Productie
Productie van onze producten gebeurt onder de strenge EU normering op het ge-

bied van milieuverantwoorde productie.

Wij maken gebruik van diverse Emballagemogelijkheden

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van milieuverantwoorde verpakkingen als Bag-

in-Box en safe packs. 

Daarnaast zetten we geherconditioneerde verpakkingen in.

Nog werkzame, maar uit het assortiment gehaalde producten, zetten wij in via ont-

wikkelingsorganisaties en worden niet als onnodig chemisch afval afgevoerd.

Afvalverwerking
Wij nemen onze verpakkingen retour, die daarna op verantwoorde wijze worden 

hergebruikt als grondstof.

Het spoelen van verpakkingen en de verwerking van restanten gebeurt door gecerti-

ficeerd bedrijven.

Ons oud papier wordt ingezameld voor goede doelen.
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Leverancier
Onze leveranciers worden zo veel mogelijk geselecteerd op basis van MVO criteria.

Transport
Door het gebruik van hoogconcentraten reduceren wij het transport.

In continue samenspraak met onze klanten verminderen wij het aantal leveringen 

per periode.

Wij trekken zoveel mogelijk het gebruik van Europallet systemen door. 

Wagenpark
Autolease: wij hebben gekozen voor een merk en typeringsbeleid waarbij we komen 

tot een gemiddelde uitstoot van 140 gr/km uitstoot CO2.

Wij hebben een privé leaseplan ingezet om ook de privé auto’s te vernieuwen op  

aantrekkelijke basis.

Wij hebben een aanmoedigingsbeleid tot zuinig rijden geïnitieerd.

Algemeen
Qlean-tec is bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib en levert hiermee een bijdrage 

aan het microfinancieringsprogramma. Dit programma stelt mensen in ontwik-

kelingslanden in staat met een klein krediet een eigen bedrijfje op te starten en te 

werken aan een zelfstandig bestaan.

Wij gaan bewust om met stroomverbruik.

Wij gaan bewust om met print- en drukwerk en reduceren dit tot een minimum.

Afgedankte mobiele telefoons zamelen wij in en gaan naar milieuverantwoordelijk 

opererende instellingen.

Ook onze cartridges worden ingezameld voor hergebruik, waarbij tevens  

goede doelen worden gesteund (CliniClowns).
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Rendemenstweg 24
NL-3641 SL Mijdrecht
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info@qleantec.com
www.qleantec.com


