Maak schoon,
blijf productief

Fleur uw kantoor op met gemak
Hulpmiddelen om uw werkplek te laten schitteren
Een schoon kantoor verhoogt de productiviteit
Hoewel het vaak over het hoofd wordt gezien, is
een schoon kantoor van enorme invloed op de
productiviteit. Een fris en schoon kantoor levert
gezondheidsvoordelen op, vermindert stress en
zorgt ervoor dat uw team geconcentreerd blijft.

Zorg voor een goede balans tussen boen en groen
Maak schoon met “groene” schoonmaakmiddelen
met een milieukeurmerk, supergeconcentreerde
chemicaliën en doseerhulpmiddelen. Vraag onze
facilitaire deskundigen om advies over het minimaliseren van uw impact op het milieu door te kiezen
voor milieuvriendelijke schoonmaakoplossingen.

Toegewijde vertrouwde adviseur

Alles voor kantoor

Eén aanspreekpunt voor deskundig advies

Alles wat u nodig hebt bij één leverancier

Houd uw kantoor schoon met effectieve
en betaalbare oplossingen
Schoonmaakbenodigdheden
Houd uw klanten en medewerkers
gezond en veilig met een compleet
assortiment aan schoonmaakmiddelen die binnen uw budget
passen en aan uw behoeften
voldoen. Kies uit de toonaangevende Staples-producten
van eigen merk.

Verbruiksartikelen en hygiëne
in de sanitaire ruimte
Gebruik diverse schoonmaakmiddelen om ervoor te zorgen dat
ziektekiemen geen kans krijgen.
Ons assortiment omvat alles, van
handzeep tot desinfecteermiddelen,
zeeppompjes, doeken en doekjes,
waarmee u bacteriën op alle fronten
kunt bestrijden.

Afvalbeheer
Afvalbeheer op kantoor is heel
eenvoudig met betrouwbare
vuilniszakken, handig geplaatste
recyclingbakken en een groot
assortiment bezems, dweilen
en stofzuigers.

Schoonmaaktips van de experts
Zo eenvoudig kan duurzaamheid zijn
Als u op zoek bent naar schoonmaakmiddelen van
hoge kwaliteit die ook milieuvriendelijk zijn, neem
dan het Nordic Swan Ecolabel. Nilfisk heeft veel
producten met een milieukeurmerk in het assortiment
chemicaliën en professionele reinigingsproducten
- hierdoor zijn ze de ideale bron voor schoonmaakmiddelen die bijdragen aan duurzame consumptie
en een beter klimaat.

Focus op schoonmaak
De lente is het perfecte seizoen om een schone
werkomgeving te creëren. Om dit te kunnen bewerkstelligen, kopen velen van ons een product dat tot wel
99% uit water bestaat. Als u deze verdunde producten
gebruikt, schaadt u niet alleen het milieu maar belast
u tevens uw budget met onnodige kosten. Geconcentreerde schoonmaakmiddelen zoals Diversey’s
SmartDose-systeem bieden een geweldig alternatief,
waardoor u op verschillende niveaus de kosten
drastisch verlaagt en minder moeite hoeft te doen.
Staples biedt een verscheidenheid aan Nilfisk- en Diversey-producten op www.staplesadvantage.be of
www.staplesadvantage.nl
In de onderstaande grafiek ziet u hoe u met Diversey-producten duurzamer kunt zijn doordat u minder afval,
overdosering en CO2-uitstoot door transport heeft in vergelijking met standaard reinigingsproducten.
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Neem voor meer informatie contact met ons op of ga naar www.staplesadvantage.be/benl/onze-oplossingen
of www.staplesadvantage.nl/onze-oplossingen/
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