
 
 
 
 

 

   
 

Voordelen schoonmaken met Super C 
 
Met de lancering van Super bracht Qlean-tec een revolutionair schoonmaaksysteem op de markt. Een 
systeem met vele voordelen op het gebied van gebruiksgemak, veiligheid en besparing in kosten en 
voor het milieu. Maar wat zijn die voordelen dan precies en waarom is het systeem geschikt voor u? 

Wij hebben alle eigenschappen en voordelen voor u op een rij gezet! 

Het systeem: complete, optimale professionele hygiëne 

• Super C is een compleet schoonmaaksysteem van slechts 7 reinigingsmiddelen voor de dagelijkse 
reiniging en desinfectie.   

• De reinigingsmiddelen zijn ultra hooggeconcentreerd en verpakt in kleine zakjes. Deze zijn netjes 
verwerkt in veilige dispensers die overzichtelijk op een rij hangen.   

• Er wordt niet handmatig gedoseerd, maar snel en efficiënt met nauwkeurige doseersystemen. 
Gemak en efficiëntie in dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.   

• De dispensers en reinigingsmiddelen zijn voorzien van corresponderende kleuren, nummers en 
symbolen. Het systeem is duidelijk voor alle medewerkers.  

• Door het gebruik van deze kleuren, nummers en symbolen worden geen methodefouten meer 
gemaakt.  

• Super C producten worden gedoseerd met nauwkeurige, vergrendelde doseersystemen. Fouten 
in dosering en verspilling van producten is uitgesloten.  

• Gebruiksgemak en efficiëntie verhoogt werkplezier.  
• Dit alles maakt werken met super C niet alleen eenvoudig, maar ook snel. Dat levert tijdwinst op.  

Veilig, ergonomisch en professioneel schoonmaken 

• Super C is tevens uitermate veilig voor de gebruiker, door de combinatie van afgesloten 
dispensers en de veilige navulverpakkingen.  

• Het systeem is compact en ARBO-verantwoord.  
• Super C dispensers werken zonder een water- en elektriciteitsaansluiting.  
• De dispensers zijn ook compact en kunnen overal gemonteerd worden.  
• Super C dispensers zijn onderhoudsvrij.  
• Super C dispensers ogen stijlvol, het systeem zorgt voor een professionele uitstraling.  

Milieuvriendelijk schoonmaken  

• Door nauwkeurige, vergrendelde doseersystemen is de dosering exact nauwkeurig en wordt er 
geen product verspild.  

• De reinigingsmiddelen zijn ultra hooggeconcentreerd. Het verbruik is laag.  
• Door de hoge concentratie en de compacte verpakkingen zorgt Super C voor aanzienlijk minder 

verpakkingsafval.  
• De eenmalige aanschaf van dispensers, de compacte verpakkingen en omverpakkingen beperken 

transport.  
• U kunt ook kiezen voor producten met een Europees Ecolabel!  
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Kosteneffectief schoonmaken 

• Door de hoge concentratie van de reinigingsmiddelen is het verbruik laag.  
• Door de vergrendelde doseersystemen is overdosering uitgesloten! Er wordt geen milliliter te 

veel product gebruikt.  
• De efficiënte dosering en daaraan gekoppelde tijdswinst bespaart kosten.  
• Het gebruiksgemak zorgt tevens voor tijdswinst en dus een kostenbesparing. 

 

U ziet, Super C levert voordelen op voor management en gebruiker. Eenvoud, comfort en 
kostenbesparing gaan hand in hand. 

Wilt u Super C graag met eigen ogen bekijken of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 
info@qleantec.com of 0297-274390. Wij komen Super C graag bij u demonstreren.  
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