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onze heldere kijk

op hygi�ne in de institutionele sector



Specialist in professionele hygiëne
al 50 jaar succesvol

Al 50  jaar is Qlean-tec actief in het institutionele segment. De schat aan kennis en praktijkervaring die wij inmiddels hebben opgedaan, 
is secuur benut voor de ontwikkeling van het professionele en uitgebreide R-Clean programma voor institutionele reinigingsdoeleinden. 
R-Clean bevat oplossingen voor complete hygiëne in gebouwen: keuken, interieur, sanitair, vloerreiniging, vloeronderhoud, textielverzor-
ging en specifieke vervuilingsproblemen.  
Onze expertise vertaalt zich niet alleen in de juiste producten, maar ook in vernieuwende oplossingen, gericht op kosten- en milieube-
sparing. Met o.a. totaalconcepten, hoogconcentraten en gericht advies omtrent productkeuze en dosering, zorgen wij voor een minimaal 
verbruik.

In de institutionele sector biedt Qlean-tec reinigingsmiddelen en totaalconcepten voor o.a.:
•	 catering
•	 horeca
•	 retail
•	 zorg
•	 (openbare) instellingen
•	 kantoren
•	 schoonmaakbedrijven

Totaaloplossingen horeca, catering en retail 
Onze klanten ontzorgen door het leveren van totaaloplossingen is onze doelstelling en ook onze specialiteit. Verder kijken dan alleen 
het aanbieden van het juiste product staat voorop. Met name in omgevingen waar zoveel aspecten van belang zijn om optimale hygiëne 
te bereiken. Daar waar voedselveiligheid een uitermate grote rol speelt, zoals in supermarkten, catering- en horecabedrijven, worden 
totaalconcepten ingezet die o.a. voorzien in ondersteuning in HACCP regelgeving omtrent reiniging en desinfectie. Hygiëneplannen, het 
juiste materiaal, de juiste desinfectiemiddelen. Daarnaast bieden de concepten optimale ondersteuning en service, mede door de inzet 
van onze Merchandisers. 

Unieke sachets
Binnen R-Clean wordt doorlopend gekeken naar mogelijke vernieuwingen en verbeteringen. Regelmatig worden nieuwe producten ont-
wikkeld. Recent resultaat is ons reinigingsconcept op basis van gebruiksvriendelijke, wateroplosbare sachets. Met deze unieke verpakking 
wordt reinigen van professionele ovens en friteuses aanzienlijk vereenvoudigd. Uiteraard met een optimaal resultaat. Reinigen van deze 
keukenapparatuur kost vaak veel tijd en moeite. Bovendien is het lang niet altijd veilig. Met de R-Clean reinigingsachets is dat opgelost.

Milieu 
Elke productgroep binnen R-Clean wordt continu gemonitord om de strenger wordende wetgeving een stap voor te blijven en onze 
doelstellingen te realiseren: duurzamer omgaan met hygiëne. Niet alleen wordt er gekeken naar formules, concentraties van producten 
en de Ecolabel mogelijkheden. Ook op het gebied van verpakkingen zoekt Qlean-tec voortdurend naar de juiste oplossing om een grotere 
milieuwinst te behalen. Met het oog op milieu worden verpakkingen vervangen en worden formules ontwikkeld volgens Ecolabel criteria. 
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