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Salubris werkt aan een continue verbetering van het gamma.  
Daarom lanceren we nu onze eigen ‘Private Label’ dispensers..

Salubris pakt uit met een complete dispenserlijn bestaande uit: toilet-
rolhouders, handdoekdispensers, handdoekautomaten, zeepdispensers, 

luchtverfrissersystemen, afvalbakken, hygiënebakken en toiletborstels.  
Er werd gekozen voor een tijdloos en stijlvol design, zo passen de produc-
ten probleemloos in elke interieurstijl.

De dispensers zijn verkrijgbaar 
op bruikleen, of te koop.



en blijf op de hoogte van promoties, tips en nieuwtjes. 

Bovendien delen we elke maand een handige poetstip op Facebookpagina 
van Salubris@home

Volg ons op social media

Salubris wil totaaloplossingen aanbieden voor alle 
schoonmaakproducten -en materialen aan ziekenhuizen, 
zorginstellingen, steden en gemeenten, overheden, 
schoonmaakbedrijven, onderwijs en schoonmaakverdelers.

Salubris staat voor duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.  Wij zijn houder van het 
ISO14001:2015 certificaat en leveren bewuste inspanningen 
om onze impact op het klimaat te beperken. Vraag naar ons 
duurzaamheidsverslag! 

Vraag ook je eigen 
besparingsrapport aan!

 ONZE MISSIE 

Met deze nieuwe tool op 
de website ga je zelf op 
verkenning in de verschillende 
ruimtes van een rusthuis. 
Verken de ruimtes of loop 
gerust vrij rond.

Dat onze website vorig jaar volledig vernieuwd werd, wist u wellicht al.  Maar sinds 
kort kan je ook ook virtueel rondwandelen in de verschillende ruimtes van een 
rusthuis om zo uitgelichte producten te ontdekken.

Hoe?
Ga naar www.salubris.be en klik op de knop rechtsboven ‘360° rondleiding’.  Start 
de virtual tour en maak gebruik van de navigatie om zo van ruimte te wisselen.  
Een interessant product gezien?  Klik dan op de ‘i’ voor meer informatie en 
bestelmogelijkheid.

Ontdek onze 360° virtual tour



Nieuw in het gamma: 
De eco-friendly A+
stofzuiger

De Salubris ECOFRIENDLY is nieuw in het gamma bij SALUBRIS.
Deze stofzuiger is duurzaam, stil, heeft een groot volume en een hoge zuigkracht bij laag wattage (420 watt). De 
machine voldoet al aan de verscherpte energie-eisen.

De Salubris ECOFRIENDLY stofzuiger levert uitstekende prestaties door de combinatie van de freeflowzuigmond, een 
A+ energielabel én eco-design.

 ECO-FRIENDLY A+   

 STOFZUIGER 

BESTELCODE: MAC909422

MET GRATIS 
FREEFLOW 

ZUIGMOND

“Ik ben zeer positief over het gebruik van de Mira. Wanneer er met de Mira gepoetst wordt, blijkt het 
geurprobleem in sommige kamers uit te blijven, daar waar men vroeger problemen had om deze te 
verwijderen.”  - Silke Isaac // OCMW Torhout

“Bij ‘Ter Groene Poorte’ is een goede handhygiëne van groot belang.  Bij Salubris konden we terecht voor 
een functioneel handreinigings en -desinfectie systeem.  Bovendien hielp Salubris ons met het ontwerp 
van een gepersonaliseerd informatiebord.  We zijn zeer tevreden van deze samenwerking!” - Sibylle 
Verniest // aankoopster Ter Groene Poorte

Enkele klanten getuigen...



 BLIJF UP-TO-DATE DANKZIJ 

 ONZE ERKENDE OPLEIDINGEN 

Geert Tack werkt reeds 20 jaar bij Salubris.  De uitgelezen persoon om aan het 
begin van het nieuwe jaar even te polsen hoe het bedrijf er voor staat en hoe de 
nieuwe locatie te Aalter wordt ervaren.

Hoe lang werk je reeds bij Salubris en wat is je 

functie?

Ik ben gestart in mei 1999 als magazijnier en dat 

gedurende een achttal jaar.

Daarna ben ik geleidelijk omgeschakeld naar een 

bureaufunctie in de aankoopdienst. Concreet 

hou ik me bezig met de logistieke kant van de 

aankoop en stockbeheer. Dit houdt in dat ik alle 

orders plaats bij de leveranciers en alles wat daar 

uit voortvloeit zit eveneens in mijn takenpakket 

zoals klachtenbehandeling, afspraken betreffende 

leveringstermijnen, opvolging leveringen,…

Hoe heb je het bedrijf zien evolueren?

Van 1 magazijn naar 3 magazijnen in Beernem 

naar een nog groter magazijn in Aalter met veel 

meer opslagcapaciteit, van 1 vrachtwagen naar 

5 vrachtwagens, van 6 werknemers naar 35 

werknemers enz.. 

Hoe ervaar je het werken op de nieuwe locatie 

te Aalter?

In het begin was het behoorlijk aanpassen, maar 

gaandeweg wen je aan je nieuwe werkplek. Voor 

mij persoonlijk zijn de lichtinval in het kantoor en 

één groot overzichtelijk magazijn met voldoende 

plaats enorme pluspunten.

Vroeger had ik weinig natuurlijk licht en het 

voordeel van het nieuwe magazijn is dat alles veel 

beter georganiseerd kan worden qua stockage en 

de inkomende en uitgaande goederen.

Wat vind je het leukste aan je job bij Salubris?

Sinds het begin dat ik er werk, kreeg ik een enorme 

vrijheid om zelf m’n werk te organiseren en dat is 

voor mij het allerleukste.  Daarnaast werk ik als 

enige man in een team met 6 dames, ik word dus 

zeer goed gesoigneerd ;-)

Naast het werk, heb je nog tijd voor hobby’s?  

Kan je daar iets meer over vertellen?

Mijn favoriete bezigheden zijn film, lezen, muziek 

beluisteren, koken en gitaar spelen.

Van dat laatste moet je je niet teveel voorstellen. 

Ik tokkel de basisakkoorden overgoten met een 

huis, tuin en keukenblueske… Om het gitaar 

spelen echt onder de knie te krijgen mag je er 

wel een aantal uurtjes per week voor uittrekken 

en daarbovenop ook nog eens lessen volgen.  

Misschien iets voor als ik wat meer tijd heb…

Hoe kijk je de toekomst bij Salubris tegemoet?

Hopelijk blijft alles een beetje in evenwicht in 

deze razendsnel veranderende wereld voor 

zowel Salubris als mij persoonlijk, want ik ben nu 

toch al op een leeftijd gekomen waar stabiliteit 

een constante mag zijn.

20 jaar bij Salubris

Onze cleaning consultants verzorgen zowel demo’s, praktische opleidingen, de opstart ter plaatse op de werkvloer, alsook 
de opvolging.  Daarnaast beschikken we over een eigen ruim en modern opleidingscentrum waar boeiende opleidingen over 
verschillende thema’s gegeven worden:
coachend leiding geven aan een team voor leidinggevenden in de zorgsector: 13/03/19 - 19/09/19 - 21/11/19
coachend leiding geven aan een team voor leidinggevenden stad- en gemeentebesturen, zorgbedrijf, ocmw besturen: 20/06/19
professionele schoonmaak in scholen: 12/03/19 - 26/03/19 - 26/06/19 - 03/10/19
duurzaam en ecologisch vloeronderhoud: 25/04/19 - 06/06/19 - 09/10/19 - 28/11/19

Schrijf je snel in via onze website www.salubris.be/opleidingen


