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Prijsbewuste keuze 
Naast de welbekende A-merken bieden we graag een kwalitatief gelijkwaardig, maar goedkoper alternatief. Het Easyclean 
assortiment is met zorg samengesteld en met de herkenbare kleuren eenvoudig in te passen in schoonmaakplannen. Met 
de brede range aan hoogwaardige producten bieden we een oplossing voor al uw schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast 
maakt de lijn het mogelijk om e�iciënter te doseren, waardoor de kosten per dosering aanzienlijk kunnen worden verlaagd. 
Van een schoon toilet tot een glimmende vloer. 

Kwaliteitsbewuste keuze 
De Easyclean lijn bestaat uitsluitend uit gecerti�iceerde producten die voldoen aan de voorwaarden op het gebied van 
kwaliteit, veiligheid, registratie en verpakkingen. 
De producten kenmerken zich door een frisse geur, erg belangrijk bij de beleving van schoon. De aroma’s voor onze geuren 
zijn met hulp van de expertise en kwaliteit van ervaren parfumeurs ontwikkeld. Zo wordt een locatie niet alleen schoon, 
maar wordt het ook door iedereen zo beleefd.

Milieubewuste keuze
Het Easyclean assortiment is overzichtelijk ingedeeld en voorziet in een lijn producten voor interieur, sanitair en vloer 
(onderhoud). Naast de normaal-geconcentreerde dagelijkse reinigers zijn er ook e�iciënte hoog concentraten in het 
assortiment opgenomen. Deze hoog concentraten worden geleverd in een stijlvolle 100% gerecyclede doseer�les die met 
een navulzak opnieuw kan worden gevuld. Het resultaat: Een verlaging van de CO2 footprint door minder logistieke 
bewegingen, hergebruik van grondstoffen en minder afval. Betreffende producten zijn EU Ecolabel en 100% recycled 
gecerti�iceerd en voldoen daarmee aan de criteria van Agentschap NL, OVAM en Green Key. Daarnaast valt de productie 
van Easyclean onder het A.I.S.E. Charter for Sustainable

Easyclean assortiment 
Facility Trade Group heeft jarenlange ervaring in de schoonmaakbranche en herkent de uitdagingen waar men in deze wereld elke 
dag mee te maken heeft. Onze opgebouwde expertise op het gebied van schoonmaakmiddelen heeft geresulteerd in onze eigen 
reinigingslijn. Een uitgebreide lijn aan kwalitatieve, duurzame en professionele reinigingsproducten, die u bovendien een signi�icante 
kostenbesparing oplevert. Wij begrijpen hoe belangrijk e�iciency en kwaliteit zijn en adviseren u daarom graag over ons Easyclean 
oplossingen.  

+31 (0)88 505 46 66
www.facilitytradegroup.nl
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Bewuste keuze



Normaal of hoog concentraat?, de keuze is aan u.
Nagenoeg alle dagelijkse reinigers van Easyclean zijn naast de normaal geconcentreerde reinigers ook als hoog concentraat “Eco” te 
verkrijgen. Want u weet, net als wij, dat niet ieder schoonmaakobject hetzelfde is en dus vraagt om verschillende werkmethodes en 
doseersystemen. Met de hoog concentraten van Easyclean bieden wij u de mogelijkheid voor een bewuste keus en daarmee een 
duurzame oplossing. We zetten het even op een rijtje:

100% gerecycled kunststof 
De �les van onze hoog concentraten is gemaakt van 100% gerecycled kunststof genaamd 100% PCR HDPE. PCR staat voor Post 
Consumer Regrind en is plastic dat is ingezameld uit consumentenafval (bijv. door Plastic Hero), gereinigd en bewerkt tot granulaat 
korrel. PCR kan tot 100% hergebruikt worden in nieuwe kunststof producten. De kwaliteit is hetzelfde echter heeft een iets donkere 
kleur en levert een CO2 besparing op van maximaal 75% ten opzichte van nieuw kunststof én zorgt voor een besparing van 95% op 
het gebruik van fossiele grondstoffen.   

Sterk, sterker, sterkst 
Een hoog concentraat is geconcentreerder dan een normaal concentraat. Indien u de spraymethode gebruikt is het daardoor 
mogelijk om met een liter hoog concentraat reiniger maar liefst 200 spray�lacons (1l) te vullen. De doseer�lessen zijn eenvoudig na 
te vullen met behulp van de Easyclean navulzakken. Daarmee beperken we onder andere het verpakkingsafval en het aantal 
logistieke bewegingen met een lagere milieubelasting tot gevolg. Bovendien kan er een signi�icante kostenbesparing gerealiseerd 
worden.

Het EU Ecolabel is het 
Europese milieukeurmerk, met 
als doel om duurzamere 
productie en consumptie te 
stimuleren. Producten met het 
EU Ecolabel zijn geproduceerd 
met een lagere milieubelasting 
van grondstoffen, energie, 
water, schadelijke stoffen, afval 
of verpakking> Het keurmerk is 
erkend door alle landen van de 
Europese Unie. 

www.ecolabel.eu

Gebruikte producten verdienen 
een nieuw leven. Onze ‘Recycle 
Bottles’: gemaakt van tot wel 
100% gerecycled kunststof. 
Recycle Bottles leveren een 
CO2 besparing op van 
maximaal 75% ten opzichte van 
nieuw kunststof én zorgen voor 
een besparing van 95% op het 
gebruik van fossiele 
grondstoffen.

www.spectro.nl 

A.I.S.E. is de internationale 
federatie voor zeep, was- en 
reinigingsmiddelen en 
onderhoudsproducten. Zij 
houden zich onder andere 
bezig met  het lanceren van 
initiatieven op het gebied van 
veiligheid voor mens en milieu, 
evenals voor duurzaamheid in 
het algemeen.

www.aise.eu 



Interieur reiniging



Geconcentreerde dagelijkse geparfumeerde 
neutrale interieurreiniger voor de reiniging van 
waterbestendige oppervlakken. Werkt goed in 
combinatie met microvezel. In een knijp�les 
met afschroe�bare dop. Fles kan eventueel 
voorzien worden van doseerdop. 

Artikelnummer Verpakking PH

00876�les 6x1 liter 6.0

Easyclean Interieurreiniger,
dagelijks concentraat �les 1 ltr

Geconcentreerde dagelijkse geparfumeerde 
neutrale interieurreiniger in een can. Geschikt 
voor de reiniging van waterbestendige 
oppervlakken. Werkt goed in combinatie met 
microvezel.

Artikelnummer Verpakking PH

00876can 2x5 liter 6.0

Easyclean Interieurreiniger,
dagelijks concentraat can 5 ltr

Geconcentreerde, sterk geparfumeerde 
allesreiniger geschikt voor de reiniging van alle 
waterbestendige oppervlakken.Veilig te 
gebruiken op kalkhoudende steensoorten en 
droogt streeploos op. 

Artikelnummer Verpakking PH

Easyclean Multifris allesreiniger, 
geparfumeerd �les 1 ltr

Geconcentreerde, sterk geparfumeerde 
allesreiniger in een can. Geschikt voor de 
reiniging van alle waterbestendige 
oppervlakken.Veilig te gebruiken op 
kalkhoudende steensoorten en droogt 
streeploos op.

Artikelnummer Verpakking PH

Easyclean Multifris allesreiniger, 
geparfumeerd can 5 ltr 

00130B�les 6x1 liter 9.0 00130Bcan 2x5 liter 9.0

Gebruiksklare, fris geparfumeerde, effectieve 
reiniger voor het plaatselijk streeploos reinigen 
van alle waterbestendige oppervlakken. 
Geschikt voor gebruik in combinatie met 
microvezel. Tevens zeer geschikt voor gebruik 
als glasreiniger.

Artikelnummer Verpakking PH

00803G�les 6x1 liter 10.5

Easyclean Glas- en Interieurreiniger, 
gebruiksklaar �les 1 ltr 

Gebruiksklare, fris geparfumeerde, effectieve 
reiniger in een can voor het plaatselijk 
streeploos reinigen van alle waterbestendige 
oppervlakken. Geschikt voor gebruik in 
combinatie met microvezel. Tevens zeer 
geschikt voor gebruik als glasreiniger.

Artikelnummer Verpakking PH

00803Gcan 2x5 liter 10.5

Easyclean Glas- en Interieurreiniger, 
gebruiksklaar can 5 ltr

Hooggeconcentreerde ecologische dagelijkse 
interieurreiniger voor het reinigen van alle 
waterbestendige oppervlakken. Tevens 
geschikt voor gebruik als glasreiniger. In een 
gebruiksvriendelijke doseer�les om 
overdosering te voorkomen.

Artikelnummer Verpakking PH

00770�les 6x1 liter 7.5

Easyclean Interieurreiniger Eco, 
hoogconcentraat doseer�les 1 ltr

Hooggeconcentreerde ecologische dagelijkse 
interieurreiniger voor het reinigen van alle 
waterbestendige oppervlakken. Tevens 
geschikt voor gebruik als glasreiniger. In een 
navulzak om de doseer�les na te vullen. 

Artikelnummer Verpakking PH

00770zak 6x1 liter 7.5

Easyclean Interieurreiniger Eco, 
hoogconcentraat navulzak 1 ltr 

Interieur reiniging



Sanitair reiniging



Sanitair reiniging

Geconcentreerde,alkalische geparfumeerde 
dagelijkse sanitairreiniger, geschikt voor 
dagelijkse reinigingswerkzaamheden in gehele 
sanitaire ruimte. Het product  zorgt voor een 
langdurig fris sanitair. Het product is tevens 
geschikt voor gebruik in combinatie met 
microvezel. In een knijp�les met afschroe�bare 
dop. Fles kan eventueel voorzien worden van 
doseerdop. 

Artikelnummer Verpakking PH

00100K�les 6x1 liter 10.0

Easyclean Sanitairreiniger,
dagelijks concentraat �les 1 ltr

Geconcentreerde,alkalische geparfumeerde 
dagelijkse sanitairreiniger in een can. 
Geschikt voor dagelijkse 
reinigingswerkzaamheden in gehele sanitaire 
ruimte. Het product  zorgt voor een langdurig 
fris sanitair. Het product is tevens geschikt 
voor gebruik in combinatie met microvezel.  

Artikelnummer Verpakking PH

00100Kcan 2x5 liter 10.0

Easyclean Sanitairreiniger,
dagelijks concentraat can 5 ltr

Geconcentreerde, zure, fris geparfumeerde 
ontkalker geschikt voor het periodiek verwijderen 
van kalkaanslag op alle waterbestendige 
oppervlakken in sanitaire ruimten en voor het 
verwijderen van urinesteenaanslag in toiletpotten 
en urinoirs. In een knijp�les met afschroe�bare 
dop. Fles kan eventueel voorzien worden van 
doseerdop.

Artikelnummer Verpakking PH

Easyclean periodieke ontkalker, 
concentraat �les 1 ltr     

Geconcentreerde, zure, fris geparfumeerde 
ontkalker in can, geschikt voor het periodiek 
verwijderen van kalkaanslag op alle 
waterbestendige oppervlakken in sanitaire 
ruimten en voor het verwijderen van 
urinesteenaanslag in toiletpotten en urinoirs.

Artikelnummer Verpakking PH

Easyclean periodieke ontkalker, 
concentraat can 5 ltr 

00102�les 6x1 liter 1.0 00102can 2x5 liter 1.0

Geconcentreerde, neutrale sanitairreiniger met 
micro-organismen. Speciaal voor gebruik in 
toiletgroepen die veelvuldig gebruikt worden 
en waar zich geurproblemen voordoen. Het 
bevat micro-organismen die voor effectieve 
stanka�braak zorgen. In een knijp�les met 
afschroe�bare dop. Fles kan eventueel voorzien 
worden van doseerdop.

Artikelnummer Verpakking PH

00390�les 6x1 liter 7.5

Easyclean Sanitairreiniger BIO,
dagelijks �les 1 ltr

Gebruiksklare, fris geparfumeerde periodieke 
ontkalker. Het product verwijdert snel en 
doeltreffend hardnekkig en aangekoekt vuil, 
urinesteen, kalkafzetting etc. van het toilet. 

Artikelnummer Verpakking PH

00102R�les 6x750ml 1.0

Easyclean WC reiniger,
gebruiksklaar �les 0,75 ltr

Hooggeconcentreerde ecologische dagelijkse 
sanitairreiniger. Geschikt voor de gehele 
sanitaire ruimte. Het product heeft een 
kalkbindende werking en werkt tevens  goed in 
combinatie met microvezel. In een  
gebruiksvriendelijke 100% recycled doseer�les 
om overdosering te voorkomen. 

Artikelnummer Verpakking PH

00779�les 6x1 liter 7.0

Easyclean Sanitairreiniger Eco+, 
hoogconcentraat doseer�les 1 ltr 

Hooggeconcentreerde ecologische dagelijkse 
sanitairreiniger. Geschikt voor de gehele 
sanitaire ruimte. Het product heeft een 
kalkbindende werking en werkt tevens  goed 
in combinatie met microvezel. In een navulzak 
om de doseer�les na te vullen. 

Artikelnummer Verpakking PH

00779zak 6x1 liter 7.0

Easyclean Sanitairreiniger Eco+, 
hoogconcentraat navulzak 1 ltr 



Vloer reiniging



Geconcentreerde, laagschuimende, 
neutrale vloerreiniger geschikt voor alle 
waterbestendige vloeren.Ideaal voor 
gebruik in schrobzuigmachines. Het 
product is tevens geschikt voor gebruik in 
combinatie met microvezel. Fles kan 
eventueel voorzien worden van doseerdop. 

Artikelnummer Verpakking PH

00015�les 6x1 liter 8.0

Easyclean Vloerrreiniger, 
dagelijks concentraat �les 1 ltr

Geconcentreerde, laagschuimende, neutrale 
vloerreiniger in een can. Geschikt voor alle 
waterbestendige vloeren.Ideaal voor gebruik 
in schrobzuigmachines. Het product is tevens 
geschikt voor gebruik in combinatie met 
microvezel.

Artikelnummer Verpakking PH

00015can 2x5 liter 8.0

Easyclean Vloerreiniger, 
dagelijks concentraat can 5 ltr

Geconcentreerde, laagschuimende, alkalische 
vloerreiniger. Het product is geschikt voor het 
reinigen van zwaar vervuilde industriële 
vloeren en heeft sterk ontvettende 
eigenschappen. Geschikt voor gebruik in de 
schrobzuigmachine.

Artikelnummer Verpakking PH

Easyclean Industriële Vloerrreiniger, 
can 5 ltr

Geconcentreerde, laagschuimende 
vloerreiniger geschikt voor het reinigen van 
alle waterbestendige industriële vloeren. 
Heeft een emulgerende werking en verwijdert 
o.a. minerale oliën en andere vervuilingen. 
Geschikt voor gebruik in de 
schrobzuigmachine

Artikelnummer Verpakking PH

Easyclean Olie-en Vetverwijderaar,
can 5 ltr 

00012Bcan 2x5 liter 13.5 00902can 2x5 liter 9.0

Artikelnummer Verpakking PH

00005can 2x5 liter 13.0

Easyclean Tapijtreiniger,
can 5 ltr

Hooggeconcentreerde ecologische dagelijkse 
vloerreiniger. Geschikt voor alle 
waterbestendige vloeren. Het is tevens geschikt 
voor gebruik in de schrobzuigmahcine en werkt 
goed in combinatie met microvezel.. In een 
gebruiksvriendelijke 100% recycled doseer�les 
om overdosering te voorkomen. 

Geconcentreerde, laagschuimende, alkalische 
tapijtreiniger geschikt voor het reinigen van 
tapijten en vloerbedekkingen. Speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in sproei-extractie 
machines. Laat een langdurige frisse geur 
achter.

Artikelnummer Verpakking PH

00772�les 6x1 liter 8.5

Easyclean Vloerreiniger Eco,
hoogconcentraat doseer�les 1 ltr

Hooggeconcentreerde ecologische dagelijkse 
vloerreiniger. Geschikt voor alle 
waterbestendige vloeren en voor gebruik in de 
schrobzuigmahcine. Werkt goed in combinatie 
met microvezel. In een navulzak om de 
doseer�les na te vullen. 

Artikelnummer Verpakking PH

00772zak 6x1 liter 8.5

Easyclean Vloerreiniger Eco, 
hoogconcentraat navulzak 1 ltr

Vloer reiniging



Een ongevulde spray�lacon en spraytrigger in 
de kleur blauw (interieur). Een gevulde 
spray�lacon heeft een inhoud van maximaal     
650 ml

Easyclean Spray�lacon Interieur 

Artikelnaam Artikelnummer Verpakking

Spray�lacon blanco 650 ml 03030819 per stuk

Sproeikop wit/blauw 03030820 per stuk

Artikelnaam Artikelnummer Verpakking

Spray�lacon blanco 650 ml 03030819 per stuk

Sproeikop wit/rood 03030822 per stuk

Easyclean Spray�lacon Sanitair

Easyclean Spray�lacon Vloer Easyclean Doseerdop 

Easyclean Aftapkraan,
can en cubitainer 5ltr  

Een ongevulde spray�lacon en spraytrigger in 
de kleur rood (sanitair). Een gevulde 
spray�lacon heeft een inhoud van maximaal     
650 ml

Een ongevulde spray�lacon en spraytrigger in 
de kleur groen (vloer). Een gevulde 
spray�lacon heeft een inhoud van maximaal     
650 ml

Artikelnaam Artikelnummer Verpakking

Spray�lacon blanco 650 ml 03030819 per stuk

Sproeikop wit/groen 03030823 per stuk

Losse 20ml doseerdop voor 1 liter 
knijp�lessen. De handige doseerdop kan o.a. 
eenvoudig geplaatst worden op: Easyclean 
Interieurreiniger (00876�les), 
Sanitairreiniger (00100�les), Vloerreiniger 
(00015�les), 

Artikelnaam Artikelnummer Verpakking

Easyclean doseerdop 10dos per stuk

Aftapkraan voor can of cubitr ainer van 
5 liter. Eenvoudig aan te brengen op 
schroefdraad van can.

Artikelnaam Artikelnummer Verpakking

Aftapkraan can 7510413 per stuk

Overig

Lorem ipsum



Hulpmaterialen
Naast een complete Easyclean reinigingslijn helpen wij u ook graag bij het adviseren van uw 
hulpmaterialen. Denk hierbij aan pads, borstelwerk, doeken, sponzen, emmers, moppen en 
werkwagens.
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info@ftgroup.nl
www.facilitytradegroup.nl


