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Groener dan groen: het Green & Eco reinigingsconcept

Lotus® Pro 
Het Lotus® Pro schoonmaakconcept vervangt alle dagelijkse 
reinigingsmiddelen door het gebruik van ozonwater. Innovatief, 
duurzaam en eenvoudig toepasbaar! Het concept draagt bij aan elk 
Corporate Social Responsibility plan en biedt verschillende 
voordelen:
 
• Eenvoudige installatie en implementatie
• Veilig voor uw schoonmaakmedewerkers
• Veilig voor de (werk) omgeving en gasten 
• Geen negatieve impact op natuur en milieu
• Levert een forse besparing op uw facilitaire kosten

Green & Eco reinigingsconcept 
Als leverancier van het Lotus® Pro schoonmaakconcept adviseren wij u 
graag in het juiste gebruik van middelen en materialen. Het Green & 
Eco reinigingsconcept sluit naadloos aan op het duurzame karakter van 
Lotus® Pro. Door een selectie van duurzame en kwalitatief uitstekende 
middelen en materialen, gebaseerd op de microvezelmethode, bereikt 
u het optimale reinigingsresultaat.

Voor het totaalconcept maken wij gebruik van een selectie van de 
middelen en materialen van Greenspeed.

Voordelen van Greenspeed:

• E�iciënte systemen
• Duurzaam, werkwagen bestaat uit 70% gerecycled materiaal
• Inzet Ultra Microvezelmaterialen
• Innovatief
• Gebruiksvriendelijk
• Totaal assortiment inclusief periodieke reinigers
• Diverse labels zoals: Cradle to Cradle, Nordic Swan en EU Ecolabel 701100050C2C 

Cradle 2 Cradle afvalzak 70x110cm 
T50 my blauw  

€ 3,50   rol a 20 stuks

3311110
Greenspeed Telescoopsteel 0,63 mtr
– 1,5 mtr 

€ 19,15  per stuk

3391550   
Greenspeed Click’m twist mop 45cm

€ 15,83   per stuk

3301406   
Greenspeed Winglet Multi�lex 
30cm frame  

€ 24,46  per stuk

3301030
Greenspeed Glass mop 30 cm

€ 6,87  per stuk

3032020G 
Greenspeed C-Shuttle 250 

€ 399,00 per stuk

3301150 
Greenspeed Sprenkler reservoirsteel
145cm incl. vul�les 0,5 ltr  

€ 33,97   per stuk

3301512 
Greenspeed Click’m frame 42cm

€ 34,22  per stuk

3301071 
Greenspeed TwistMop 30 cm

€ 8,09  per stuk
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13062023   
Vlekkenspons  

€ 9,28  pak a 10 stuks

5080   
Spraytrigger rood
  

€ 2,05  per stuk

5081  
Spraytrigger blauw

€ 2,05  per stuk

1202P  
Sanitairspons rood/wit
  

€ 6,87  pak a 10 stuks

1215P 
Interieurspons blauw/wit

€ 6,87   pak a 10 stuks

810359   
Spray�lacon transparant  

€ 1,95  per stuk

4003019 
Greenspeed Alcasan 
(periodieke alkalische sanitairreiniger)

€ 4,95 �les a 500 ml 

4002856  
Greenspeed Techno Floor Forte 
(periodieke vloerreiniger) 

€ 15,69   can a 5 ltr

4003021 
Greenspeed Swan WC forte 
(periodieke toiletontkalker) 

€ 3,60  �les a 750 ml

Training of advies 
nodig?
 
Voor facilitair medewerkers, 
schoonmaakmedewerkers, 
housekeepers en kamermeisjes 
bieden wij diverse opleidingen 
en trainingen. Wij delen graag 
onze expertise op het gebied 
van vloeronderhoud, 
microvezelreiniging of andere 
speci�ieke gebieden.

Een correct gebruik van 
middelen en materialen 
verhoogt de effectiviteit en 
levert een beter resultaat, vaak 
ook nog tegen lagere kosten! 
Daarnaast heeft het correct 
gebruik van materialen en 
middelen een positieve invloed 
op de beleving van de gast of 
medewerker. 

1.212.002.09 
Waarschuwingsbord
 

€ 18,38 per stuk

3300705
Greenspeed Microvezelglasdoek blauw
 

€ 5,28 per stuk

3302011 
Greenspeed Microvezeldoek Original 
rood, instructie

€ 5,01  per stuk

3302005 
Greenspeed Microvezeldoek 
Original blauw, instructie  

€ 5,01 per stuk
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