Professionele reinigings- en onderhoudsproducten voor

Vakantieaccommodaties

Meer dan 75 jaar verkoopervaring van producten
en technologieën aan vakantieaccommodaties

Institutional

het probleem
Of het nu gaat om een camping, familiepension of een vijfsterrenhotel, op ieder moment van de dag moet elke ruimte optimaal gereinigd zijn. Liefst schoner dan de norm want alleen dan bent u er zeker
van dat uw gasten terugkomen en uw accommodatie aanbevelen.
Van de keuken, het restaurant, de sanitaire ruimte tot aan de speeltuin en het zwembad, elke ruimte vraagt een eigen aanpak. Wanneer en waarmee moet wat gereinigd worden? Welke producten
gebruikt u daarvoor? Zijn er controlelijsten aanwezig?

BUITENTERREIN
ZEPTREET 100 GREEN DEPOSIT REMOVER
Voor het snel en veilig verwijderen van groene aanslag
op stoepen, daken, tegelpaden, tuinmeubelen, etc.

CANAZIM FORTE

BIO MICROTABS
Biologisch activeringsmiddel in tabletvorm voor vetvangputten, afvoerleidingen en septic tanks. Voor
versnelde afbraak van afval. Vermindert stankontwikkeling.

ODORSTROYER

Biologische behandeling van afvoerleidingen en vetvangputten. Bestaat uit bacteriën die enzymen afscheiden. Versnelt het afbraakproces in het afvoerstelsel en in de vetvangput.

WATELEC
Vochtverdrijvend en vochtwerend middel met smerende werking voor elektrische apparatuur. Vormt een
uiterst flexibele waterafstotende beschermlaag.

Een gebruiksklaar, biologisch product voor het snel,
efficiënt en langdurig verwijderen van onaangename
geuren.

EQUIPMENT
PULVE 950

Professionele schuimende verstuiver. Netto inhoud: 5 liter.

SANITAIRE RUIMTES
7-11 RADIANT

NATURA MASTER

Reinigt, poliert, beschermt en herstelt
de oorspronkelijke glans en kleur. Verwijdert aangekoekte voedselresten,
inktvlekken, roest, kalk, vet en zuuraanslag.

BIOFLUSH PB
Biologische reinigingsblokken voor urinoirs. Reinigt, verwijdert onaangename
geuren en onderhoudt de afvoerleidingen.

N-124-E
Tegelreiniger. Krachtige ontvettende en
reinigende werking waaronder volledige reiniging van fijn poreuze oppervlakken zoals terracotta. Kan zeer goed
gebruikt worden in vloerreinigingsmachines.

FOAMATIC SUPER
Schuimapparaat, eenvoudig te
bevestigen op een waterslang.
Verdunt het product automatisch met water. Verspilling of
overdosering uitgesloten.

SUPER ROYAL FLUSH
Oplosbare kei in filter dat afval tegenhoudt. Beschermt afvoerleidingen van
urinoirs. Bevat een sterk parfum met
aangename kersengeur.

FRESH CLEAN
Extra geparfumeerd reinigingsmiddel
voor het verdrijven van onaangename
geuren in bijvoorbeeld toiletten, trapportalen, etc. Laat langdurig een aangename citroengeur achter.

POLYNET A

Biologische ontkalker voor sanitair voor
dagelijks gebruik. Verwijdert onaangename geuren en laat een frisse mintgeur achter.

SUPERFOAM 100

Reiniger en ontvetter om vuil, modder,
olie, vet, roestaanslag, vingerafdrukken,
nicotine, etc. te verwijderen. Kan in de
voedingsindustrie gebruikt worden. Het
product schuimt niet.

Schuimvormend reinigingsmiddel voor
tegels, pleisterwerk, etc. Verwijdert kalkaanslag, zeepresten, lichte roestvlekken en andere vervuilingen.

NLT 100 REFILL
Hygiënische vloeistof voor het reinigen
van toiletzittingen en deurklinken. Te
gebruiken met de NLT 100 Dispenser.
Eén druk op de dispenser en een paar
velletjes toiletpapier zijn voldoende om
te zorgen voor een hygiënisch schoon
toilet.

DUOWAGEN COMPLETE
Mopwagen. Inclusief twee emmers van 15 liter en pers voor
vloermop.

EQUIPMENT

NLT 100 DISPENSER
Dispenser voor NLT 100 Refill

de oplossing
Zep ondersteunt u met raad en daad bij het samenstellen van een totaalpakket aan professionele reinigings- en onderhoudsproducten
en de bijbehorende technieken, ook indien een schoonmaakbedrijf uw schoonmaak verzorgt. Zep kent de aanpak van elke ruimte en
adviseert u hierbij graag. Schoon en fris is immers het visitekaartje van uw zaak.
Zep heeft de juiste reinigings- en onderhoudsproducten met de daarbij behorende doseersystemen. Deze systemen voorkomen over- of
ondergebruik. Een optimale en economische werking wordt hiermee gegarandeerd.
Onze uitgebreid opgeleide vertegenwoordigers zijn beschikbaar voor het trainen van uw medewerkers op basis van de laatste
schoonmaakmethodieken. Zij zullen u met regelmaat bezoeken zodat alles onder controle gehouden wordt. Aan het einde van elk
bezoek wordt een service rapport opgesteld.
Kortom, Zep levert de juiste oplossing!

HORECA
QUICK EASY Q1
Glass. Reinigingsmiddel voor glas,
spiegels en waterbestendige oppervlakken.

QUICK EASY Q3
Smoke screen. Geurneutraliserend middel.

QUICK EASY Q5
Dish. Handafwasmiddel met
schuim dat lang actief blijft en
daarom geen strepen of vetsluiers
achterlaat.

ZEPALCO RTU
Alcohol spray. Hygiënische reiniger van kleine oppervlakken (ca. ½ m2) die in contact kunnen komen met
eet- of drinkwaren zoals messen en snijplanken.

HANDSTAND INSt. HAND sanitizer
Een op alcohol gebaseerde handreiniger die gebruikt
wordt zonder water en geen afdrogen behoefd. Wordt
gebruikt naast de gewone handreiniging.

MDB
Chloorhoudend vloeibaar machinaal vaatwasmiddel.

HANDSTAND DISPENSER
Stevige kunststof dispenser voor
gebruik in combinatie met de Zep
Bag-In-Box verpakkingen.

quick easy q2

QUICK EASY q2.2

Bathroom. Ontkalkend reinigingsmiddel voor sanitaire oppervlakken.

Bathroom neutral. Neutraal reinigingsmiddel voor sanitaire oppervlakken.

QUICK EASY Q4

QUICK EASY Q4.1

Floor. Geparfumeerd reinigingsmiddel voor vloeren.

Floor inovsol. Niet schuimende
milieuvriendelijke
vloerreiniger
met Europees Ecolabel.

QUICK EASY Q7.1

QUICK EASY Q9.1

Sanitizer debac. Bestemd voor
de gecombineerde reiniging en
desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

GENTLE
Handafwasmiddel met actief schuim voor een perfecte vaat zonder strepen en vetsluier.

HANDSTAND LOTION HAND SOAP
Handreiniger. Reinigt, verzacht en hydrateert de huid.
Aangenaam geparfumeerd.

Degreaser superclean. Multifunctionele superontvetter met
Europees Ecolabel.

FORMULA 50
Sterk geconcentreerd reinigingsmiddel om zwaar aangekoekt vuil, smeer, roet e.d. te verwijderen van vloeren, muren, machines, gereedschappen, enz.

ZEP VUE RTU
Gebruiksklare reiniger met sproeikop voor waterbestendige oppervlakken zoals glas, roestvrij staal, formica, etc.

RINSE N SHINE
Professioneel naglansmiddel voor vaatwasmachines.

SEKO TWINDOSE 10
Doseersysteem voor producten in professionele vaatwasmachines.

EQUIPMENT

HALO 30

Moderne UV-insectenvernietigingsapparaat met lijmplaat geïmpregneerd met
feromoon.

PAPIER
PAPER MINI 70 plus
Cellulose papier op kleine rollen, 2-laags. Rollengte: 70
meter. 42 gram/m2. Hoogte: 22 cm. Diameter: ± 14,5
cm.

paper midi
Cellulose papier. 1-laags. Geperforeerd en embossed.
Rollengte: ± 300 meter. 24,5 gram/m2. Hoogte: 22 cm.
Diameter: ± 20 cm.

paper midi blue
Tissue papier. Blauw gerecyceld. Geperforeerd en embossed. 1-laags. Rollengte: ± 300 meter. 22 gram/m2.
Hoogte: 21 cm. Diameter: ± 20 cm.

BIOLOGISCHE REINIGERS
NATURA SPLASH
Biologische reiniger en ontgeurder
voor sanitaire oppervlakken: vloeren,
muren, douches, badkamers, spiegels,
etc.

INOVNET

NATURA CUISINE
Biologische reiniger voor keukens.
Verwijdert vet, organisch afval en onaangename geuren. Reinigt en ontvet
vloeren.

INOVSOL

Milieuvriendelijke allesMilieuvriendelijke vloerreiniger met Europees
reiniger voor dagelijks
Ecolabel. Veilig in gebruik
gebruik met Europees
en op delicate waterbestendige opperEcolabel. Veilig in gebruik en op alle
vlakken zoals marmer. Naspoelen niet
waterbestendige vloeren. Naspoelen
nodig.
niet nodig.
EU Ecolabel : NL/20/3
EU Ecolabel : NL/20/3

INOVMATIC

NATURA GEL

NATURA SOL

Vaatwasmachinetabletten
Gelvormige biologische
behandeling
Biologische vloerreiniger. Geschikt voor
EU Ecolabel : NL/20/13
EU Ecolabel
: NL/20/13
met Europees Ecolabel.
van afvoer en leidingen. Zeer geschikt het reinigen van vloeren uit beton, ceKan in vaatwassers of glaom aanslag in sifons, afvoeren en ri- ment, steen, keramiek, tegels en andere
zenwassers worden geolering te voorkomen. Bevat eiwit-, soorten poreuze vloeren.
bruikt.
zetmeel-, cellulose- en vetafbrekende
bacteriën.
EU Ecolabel : NL/20/3

BIOSCALE
Biologische behandeling van kalkaanslag in toiletten, urinoirs en sanitaire
afvoerleidingen. Lost minerale en organische aanslag op en vertraagt de vorming van aanslag.

EU Ecolabel : NL/20/3
EU Ecolabel : NL/20/3
EU Ecolabel : NL/20/13

EU Ecolabel : NL/20/3
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