Years

80

1937-2017

Horeca

Reinigen, desinfecteren en ontgeuren volgens
de HACCP Kwaliteitsnorm

Meer dan 80 jaar verkoopervaring van producten
en technologieën aan de horeca.

Institutional

DOSEERAPPARATUUR
De Zep Kwaliteitsproducten zijn met
behulp van een doseerapparaat economisch, veilig, eenvoudig en nauwkeurig
te verdunnen.
Reinigen en desinfecteren zijn een belangrijk onderdeel van het H.A.C.C.P.plan in de huidige wetgeving. Wat betekent een Zep Doseersysteem voor uw
bedrijf?

DOSEERFLES

KDS NEW BRILJANT

DOSE EASY

Het doseerapparaat “KDS NEW BRILJANT” met gesloten omloop geeft een
gebruiksklaar product om te reinigen,
te ontsmetten of te ontgeuren.

Naast meerdere doseersystemen biedt Zep u ook de mogelijkheid om de Zep kwaliteitsproducten in doseerflessen te bestellen.
Een volledige lijn reinigings- en desinfectieproducten, reeds verpakt in handige 2-liter flessen.
Ook deze doseerflessen garanderen een exacte dosering en precieze concentratie.

Service…., Advies…., Ondersteuning…..! Een totaaloplossing voor een
optimale hygiëne. Zep levert bij uw bedrijf de benodigde apparatuur zodat u
direct aan het werk kunt. Door gebruik
van het totale concept (doseerapparaat
evenals de bijbehorende stappenplannen, controlebladen en hygiëneplannen) gebruikt u de juiste producten in
de juiste dosering op de juiste plaats.

HANDHYGIËNE
HANDWASHING DISPENSER

500 ML BOTTLE + PUMP

Dispenser met elegante uitstraling en passend bij
de overige Zep dispensers. Zeer hygiënisch in gebruik en onderhoud. De 1-liter vullingen zijn na
gebruik eenvoudig te vervangen. Er zijn drie uitvoeringen van de dispenser:
• Handwashing Soap Dispenser
• Handwashing Foam Dispenser
• Handwashing Sanitizing Dispenser

Reeks professionele handzepen in mooie halve liter flacons die moeiteloos alle soorten vuil verwijdert. Geschikt
voor frequent gebruik, droogt de huid niet uit. Efficiënt
met zowel hard als zacht water. Assortiment (5 stuks): Acclaim, Instant Hand Sanitizer, Lime Passion, Pink Pearl
en Velvet.

ALGEMENE REINIGING
ZEP 40
Multifunctionele streeploze reiniger in
spuitbusvorm voor ramen, spiegels en
andere waterbestendige oppervlakken.

MICROFIBREX TOWELS
Microvezeldoekjes. Textielvezel van een
zeer hoge kwaliteit. Uitstekend reinigend
vermogen. Een vervuild doekje kan 300 x
gewassen en opnieuw gebruikt worden.

INOX CLEANER
Een éénstaps reinigings- en glansmiddel
in spuitbusvorm dat aan alle roestvrij stalen oppervlakken diepte en natuurlijke
glans teruggeeft.

FORMULA 50 RTU
Allesreiniger in handige professionele
sprayfles.

ZEP 65
Multifunctionele ontvettende reiniger
voor allerlei soorten oppervlakken zoals
bijv. keramische tegels, porselein, formica,
roestvrij staal, vinyl, aluminium, enz...

BRI-SOL
Een reinigend en conserverend product in
spuitbusvorm. Samengesteld om de originele structuur en het uiterlijk van hout te
herstellen. Verwijdert krassen, vlekken en
watersporen.

POLYNOX
Voedselveilig schuurmiddel. Te gebruiken
op alle waterbestendige harde oppervlakken zoals kranen, pannen, chroom, e.d.

ERASE
Verwijdert de meest hardnekkige strepen
zoals van verf, inkt, potlood, viltstift en
lijmresten (spuitbus).

ZEP VUE RTU
Glasreiniger in handige professionele
sprayfles.

KLEERGARD
Een met siliconen versterkt reinigingsmiddel. Reinigt en glanst in 1 simpele handeling. Kleergard laat een beschermlaagje
achter van siliconen, waardoor stof, vuil
e.d. wordt afgestoten.

7-11 RADIANT
Voedende reiniger-polijster voor inox en
koper. Zachte crème met een zeer snelle
werking; ontvet, olijst en doet glanzen in
een enkele behandeling.

EQUIPMENT

VAATWAS
HANDAFWAS
GENTLE
Handafwasmiddel met actief schuim voor
een perfecte vaat zonder strepen. Met
ingebouwde waterontharder. Zeer mild
voor de huid.

MACHINALE VAATWAS
MDB
Chloorhoudend vloeibaar afwasmiddel
voor gebruik in vaatwasmachines. Bevat
unieke bestanddelen die aantasting van
geglazuurd porselein voorkomen. Verwijdert uitstekend koffie- en theeaanslag.

SUPERSTOV
Chloorvrij vaatwasmiddel. Bezit naast een
krachtig reinigende werking ook speciale toevoegingen ter voorkoming van
kalkaanslag en roestvorming. Speciaal
geschikt voor het reinigen van glaswerk.

SDW 1 DETERGENT
Universeel toepasbaar vast vaatwasmiddel voor hardnekkig vuil. Uitstekende
resultaten bij concentraties die 3 maal lager zijn dan die van vloeibare producten.
Bevat geen chloor, EDTA en NTA. Wordt
gedoseerd met de SDW Top Dosing System Dispenser.

ZEP O MATIC
Chloorhoudend vaatwasmachinepoeder
voor veeleisende toepassingen. Maakt
grondig schoon, zelfs in hard water. USDA-goedgekeurd.

ONTKALKING
DEE LIME

OXYSPRAY

ASSIST
Schuimende shampoo in spuitbusvorm
voor het reinigen van vloerkleden, tapijten, meubelstoffen, autobekleding, enz.

CARPET 86
Vloeibare droge schuimshampoo en
geurverdrijver voor tapijt en bekleding.

EXMO
Zeer krachtige tapijt- en bekledingshampoo. Niet schuimend. Verwijdert zowel
wateroplosbare als vettige vervuiling.

RINSE N SHINE

Ketelsteen en kalkverwijderaar. Bevat
speciale penetranten die melksteen, kalk
en roest snel losmaken en oplossen. Beschermt R.V.S.

Naglansmiddel voor gebruik in vaatwasmachines. Het product geeft een streepvrij glanzend eindresultaat.

DROPLESS
Antischuim naglansmiddel voor vaatwasmachines. Verzekert een snelle droging
van de vaat en zorgt voor een streepvrij
glanzend eindresultaat.

MD ALU
Aluminiumveilig, vloeibaar vaatwasmiddel. Geschikt voor alle types professionele
vaatwasmachines.

WASGOED
PASTILAV

PASTOMATIC
Drie-laags (groen-wit-blauw) vaatwastablet
voor vaatwasmachines. Nieuwe zeer sterke
formule op basis van een actieve zuurstof:
uitstekende reiniger én ontvlekker.

TAPIJTREINIGING
Een buitengewoon efficiënte vlekkenverwijderaar voor het verwijderen van
hardnekkige vlekken en geuren uit tapijt
en bekleding.

NAGLANS

Geconcentreerd wasmiddel in tabletvorm voor alle soorten textiel. Dringt zeer
snel door in het vuil dankzij de combinatie van verschillende oppervlakteactive
sfoffen bestanddelen. Maximaal resultaat,
zelfs bij zeer moeilijke vlekken.

INGEBAKKEN VET
OVEN BRITE
Afbijtmiddel in gelvorm voor het verwijderen van ingebakken vet. De gel garandeert een langdurige werking. Uitstekende reiniger voor ovens en fornuizen.

KEM KLEAN

KLEAN FOUR
Krachtige, snelwerkende reinigingsspray
voor fornuizen en ovens. Dringt snel door
in hardnekkige vet- en verbrandingsresten. Hecht aan wanden, plafond en roosters, loopt niet uit.

Schuimreiniger voor ingebrand vuil en
aangebakken vet. Economisch in gebruik.

BIOLOGISCHE PRODUCTEN
AFVOERBEHANDELING
CANAZIM FORTE
Biologische behandeling van afvoerleidingen en vetbakken. Neutraliseert
onaangename geuren en laat een frisse
geur achter. Verbetert de doorstroming
van uw vetvangput.

LBA

GEURBESTRIJDING
ODORSTROYER
Biologische geurbestrijder. Een kant-enklaar product speciaal samengesteld om
onaangename geuren snel, efficiënt en
langdurig te verwijderen.

NEUTRAMAX
Geurneutraliserende gelpads. Laat moleculen vrij die geuren neutraliseren zonder
ze te maskeren. Daarenboven laat het
product ook een aangename geur achter.

Vloeibaar product dat niet-pathogene
levende bacterieculturen bevat. Zeer geschikt om aanslag van vet, olie, cellulose,
eiwit en zetmeel in sifons, afvoeren en riolering te voorkomen. Bevordert een goede werking van septictanks, afvoerputjes,
slibvijvers, bezinkbassins en afvaltanks.

REINIGING EN HYGIËNE
NATURA CUISINE
Bioreiniger van organisch vet in keukens.
Reiniger en ontvetter van vloeren. Zeer
effectief te gebruiken in restaurants en
hotels. Verwijdert vet, organisch afval en
onaangename geuren.

ECO WC POWER
Gelvormige reiniger en ontkalker met
ECOLABEL keurmerk. Verwijdert kalkaanslag en vuil van kranen en wasbakken,
toiletten, douches, urinoirs, badkuipen
etc. Laat een glanzend oppervlak achter.

SANITAIR
SUPER ROYAL FLUSH
Een ontgeurende toiletblok voor het
reinigen en onderhouden van urinoirs.
Wordt geleverd in een filter die past in
alle standaard urinoirs. Bevat een sterk
parfum met aangename kersengeur.

STAINLESS

AUTOSANITIZER

ZEPSOL

Automatisch hygiënesysteem voor gebruik in urinoirs en toiletten. Reinigt en
ontgeurt automatisch bij iedere spoelbeurt.

NLT 1000 DISPENSER

Verfrissende dagelijkse reiniger en ontkalker voor alle soorten sanitair.

Apparaat met navulbare reinigende
vloeistof voor het reinigen van toiletbrillen en deurklinken. Aangenaam geparfumeerd.

Geurverdrijvend renoveermiddel voor
toiletten en urinoirs. Verwijdert vlekken
en aanslag die onaangename geuren
verspreiden. Geeft toiletpotten en urinoirs weer een nieuw uiterlijk.

THERMA-FLUID
Vloeibaar professioneel ontstoppingsmiddel. Het product lost organische en
plantaardige stoffen op. Werkt direct
zodra het in aanraking komt met water.

LUCHTVERFRISSER
SUPER MIST DISPENSER
Automatische geurcontrole met parfum
en frequentie naar keuze.

PAPIER & DISPENSERS

SUPER MIST PARFUMS
Uitgebreid geurenpalet. Te gebruiken in
de Super Mist Dispenser. Geuren: Cherry,
Côte d’Azur, Fresh, Green Apple, Lemongrass, Marine, Matinal, Oriental, Royal, Serenity, Zen.
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