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Wolf Formulations Ltd is gespecialiseerd in de
ontwikkeling, productie en levering van
innovatieve milieu-ontlastende, afval
verminderende reinigingsoplossingen voor
organisaties, bedrijven, importeurs en
distributeurs, binnen en buiten Europa. Met
expertise in de reinigingsindustrie,
teruggaand tot in de 19e eeuw, zetten we de
trend in navulbare en herbruikbare
ontwerpen met onze revolutionaire range
“Eco Cleaning Capsules”. Onze passie
producten te ontwikkelen welke bijdragen
aan een schoner milieu sluit naadloos aan bij
onze bedrijfsethiek voor kwaliteit zonder
compromissen.

ONS VERHAAL
& ONZE KRACHT

ONZE VISIE
& WAARDEN
Bij Wolf Formulations Ltd geloven we dat
kleine veranderingen een grote impact kunnen
hebben op ons milieu. Terwijl onze planeet
wordt bedolven onder het plastic, is er de
noodzaak voor iedereen om nu drastisch in
actie te komen en te REDUCEREN, HERGE-
BRUIKEN en RECYCLEN. Hiervan is
HERGEBRUIKEN een van de meest effectieve
voor een duurzamere manier van leven.  Met
ons Eco Cleaning Caps navul systeem, streven
we er naar een revolutie teweeg te brengen in
de manier waarop we reinigen. Door een
eenvoudige switch, kunnen Eco Cleaning Caps
gebruikers helpen om een schonere planeet
zeker te stellen voor generaties na ons.
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HET CONCEPT HOE TE GEBRUIKEN

WATER–OPLOSBARE

ECO CAPSULES

2. VULLEN
(warm of

koud water)

1. PLAATS
(niet snijden
of scheuren)

3. SCHUDDEN
(totdat volledig

opgelost)

DE VOORDELEN
Onze revolutionaire “plastic vrije” Eco
Cleaning Capsules concept biedt gebruikers
een heleboel voordelen.  Daar we het water
verwijderd hebben zijn ze 90% kleiner en
lichter om te transporteren en op te slaan. Dit
is een  significante vermindering van de Co2
voetafdruk in relatie tot transport en
voorkomt het her distribueren van water.  Dit
alles helpt ons om kwaliteitsproducten aan te
bieden tegen zeer betaalbare prijzen.
Bovendien staat ons gekwalificeerde team
wetenschappers garant dat alleen de beste,
veiligste en meest effectieve biologisch
afbreekbare ingrediënten worden gebruikt in
al onze producten. Eco-Cleaning hoeft niet
langer dure en niet effectieve reiniging te
betekenen, dankzij onze kleine en krachtige
Eco Cleaning Capsules.

USE

LOW
EMISSIONS

CO2
LOW

Plastic vrije
verpakking

Veilig & eenvoudig
 in gebruik

Beter
betaalbaar

Klein & licht
in opslag &
transport

Continue
hergerbruik

flacons

Duurzamer
 transport

Biologisch
afbreekbare
ingrediënten

Maximale kwaliteit
& prestatiesPROFIMAX

professioneel

Onze Eco Cleaning Capsule navulsysteem
stelt gebruikers in staat om continue flacons
zoals plastic sproeiflacons voor een brede
range van schoonmaak toepassingen te
hergebruiken. Elke Eco Cleaning Capsule
bevat de exacte dosering van een super
concentraat om na verdunning een effectieve
gebruiksklare oplossing te maken. Omdat het
super concentraat is ingekapseld in een
volledig wateroplosbare film, is er geen
noodzaak om te snijden of scheuren en geen
risico om in contact te komen met het
concentraat. Simpelweg in de flacon plaatsen,
water toevoegen en schudden totdat deze is
opgelost. Zo eenvoudig als 1, 2, 3.
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ECO CAPSULES
WATER-OPLOSBARE

Interieur Reiniger

Sanitair Reiniger

Glas & Ruitenreiniger

Neutrale Vloerreiniger

Extra Krachtige Reiniger

Flexibele verpakkingVoordeel verpakking

PROFIMAX
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Plastic vrij reinigen
Biologisch afbreekbaar

Maximale efficiëntie
Geen onder of overdosering

Eenvoudig en veilig in gebruik
Bespaart ruimte

Betaalbaar

7

ONZE PROFESSIONELE REINIGINGSPRODUCTEN RANGE

Er is zeker niets onzinnigs aan onze
PROFIMAX Eco Cleaning Capsules
assortiment. Ze maken het niet alleen
mogelijk om flacons te hergebruiken, ze
komen ook nog in een 100% plastic vrije
verpakking. En ze maken tevens briljant
schoon! Al onze producten voldoen aan de
EU-voorschriften en zijn bovendien op
laboratorium niveau getest in vergelijking
met concurrerende producten van
marktleiders om zeker te zijn dat zij
uitstekend presteren naast de beste.

PROFIMAX Eco Cleaning Capsules zijn
verkrijgbaar in twee verschillende
verpakkingen: Onze flexibele verpakking,
welke 8 Eco capsules bevat en onze
voordeel verpakking welke 40 Eco
capsules bevat. Wij beseffen dat het
verschil tussen iets goeds en iets
geweldigs in de details zit. Dat is waarom
we zelfklevende flacon labels toevoegen
aan al onze leveringen, om hergebruik nog
makkelijker te maken.

CYCLE

DUCE
FILL
USE
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Appel

Granaatappel &
Kersenbloesem

1. PLAATS 2. VUL AF 3. SCHUDDEN

Voordeel verpakking: 40 eco capsules
Flexibele verpakking: 8 eco capsules

2 – 3

=

750 ml9 ml

PROFIMAX Sanitair Reiniger verwijderd
gemakkelijk zeepfilm afzettingen, kalkaanslag
en andere hardnekkige vervuiling van
oppervlakken in sanitaire ruimten en
kleedkamers. De krachtige formule helpt
hernieuwde opbouw van vervuiling voorkomen.
Het oppervlak blijft schoon, glimmend en
streepvrij achter. Door de granaatappel en
kersenbloesem geur, ruiken gereinigde ruimten
aangenaam voor langere tijd.

SANITAIR REINIGER

1. PLAATS 2. VUL AF 3. SCHUDDEN

Voordeel verpakking: 40 + 40 eco capsules
Flexibele verpakking: 8 + 8 eco capsules

=+

INTERIEUR REINIGER

10 – 11

PROFIMAX Interieur Reiniger combineert het
beste van zowel vaste als vloeibare
ingrediënten voor de effectieve dagelijkse
reiniging op de meeste harde afwerk-
materialen. PROFIMAX Interieur Reiniger werkt
krachtig tegen lichte en sterker gehechte
vervuiling en verlicht de dagelijkse reiniging.
Met de frisse appelgeur laat het oppervlakken
niet alleen zichtbaar schoon maar ook fris
ruikend achter.
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Lavendel

Geur neutraal

1. PLAATS 2. VUL AF 3. ROEREN

NEUTRALE VLOERREINIGER
Onze veelzijdige PROFIMAX Neutrale
Vloerreiniger verwijderd vuil en vettigheid van
alle veel voorkomende harde waterbestendige
vloeren. Het is geschikt voor de meeste typen
vloeren, inclusief Vinyl, verzegeld laminaat,
Linoleum, geglazuurde tegels en verzegeld
hout. PROFIMAX vloerreiniger laat de vloer
schoon, zichtbaar glanzend en geurend naar
een lavendelveld achter, zonder enige
plakkerige residuen.

5-8 L

=

9 ml

6 – 7

Voordeel verpakking: 40 eco capsules
Flexibele verpakking: 8 eco capsules

4 – 5

=

750 ml9 ml

PROFIMAX Glas & Ruitenreiniger verwijderd
hardnekkige vervuiling, vettigheid en
watervlekken van alle glazen oppervlakken
om ze schoon en kristal helder achter te laten.
Met de anti statische en anti-wasem formule
blijft het glazen oppervlak langer schoon. Het
heeft geen doordringende geur en door de
sneldrogende werking maar lage gehalte aan
VOS, bevordert de formule telkens weer een
glanzend streepvrij resultaat.

GLAS & RUITENREINIGER

1. PLAATS 2. VUL AF 3. SCHUDDEN

Voordeel verpakking: 40 eco capsules
Flexibele verpakking: 8 eco capsules
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Sinaasappel

11 – 12

=+
PROFIMAX Extra Krachtige Reiniger kan een
echte vuist maken wanneer het aankomt op
het verwijderen van aangebrande vetten en
vervuiling van keuken oppervlakken zoals
afzuigkappen, ovens en ovenschalen. De
unieke duo eco capsule formule, is in
verdunning een zeer krachtige reiniger in staat
om de hardnekkigste vetten af te breken
zonder de noodzaak voor agressieve
oplosmiddelen of schurende reinigers.

EXTRA KRACHTIGE REINIGER

Onze huidige range PROFIMAX Eco Capsules
biedt maximale efficiëntie met minimale
inspanning voor een verscheidenheid van
reinigingstoepassingen. We ontwikkelen
voortdurend nieuwe producten om onze
range uit te breiden en te verbeteren.
Bezoek onze website regelmatig voor
updates.

NIEUWE ONTWIKKELEN
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1. PLAATS 2. VUL AF 3. SCHUDDEN

Voordeel verpakking: 40 + 40  eco capsules
Flexibele verpakking: 8 + 8 eco capsules
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Neutrale Vloerreiniger

Interieur Reiniger

Extra Krachtige Reiniger

Sanitair Reiniger

Glas & Ruitenreiniger
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Onze planeet
helpen ligt

nu in uw
handen.

15 16

PROFIMAX REINIGINGSRANGE OVERZICHT



Wolf Formulations Ltd
17A Bonnygate
Cupar, Fife
KY15 4BU
Schotland, UK

Tel:           +44 (0)1334656290
Email:       info@profimaxclean.com
Website:   www.profimaxclean.com

HOE KUNNEN WE HELPEN?
Wilt u meer weten over onze producten en
de oplossingen die we bieden voor
professionele en institutionele reiniging?
Contacteer ons via de mail zodat wij of een
van onze distributeurs contact met u kunnen
opnemen. Ontdek hoe PROFIMAX Eco
Capsules ook uw organisatie kunnen helpen.
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AANTEKENINGEN
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CONTACT ONS

Eco Cleaning Concepts BV
Email:       info@ecocleaningcaps.nl
Website:  www.ecocleaningcaps.nl

VOOR NEDERLAND



17A Bonnygate, Cupar, Fife
KY15 4BU, Schotland, UK
Tel: +44(0)1334656290
info@profimaxclean.com / www.profimax.com

Exclusief importeur voor Nederland:
Eco Cleaning Concepts BV
info@ecocleaningcaps.nl
www.ecocleaningcaps.nl
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