


Wie zijn Wij?

Graag stellen we ons even aan u voor.  
In het kort?  Salubris is een totaalleverancier voor schoonmaakoplossingen.  

Bij Salubris beseffen we meer dan ooit dat we ook een maatschappelijke rol te 
vervullen hebben. Als familiebedrijf kiezen we resoluut voor een lange termijn visie 
voor onze toekomstige generaties.

Onze visie vertaalt zich in een bedrijfscultuur die gebaseerd is op 4 kernwaarden: 
duurzaam, klantgericht, betrouwbaar, en flexibel.
In deze brochure komt u hier meer over te weten, dus lees snel verder. 

Duurzaam
• Lange termijn visie
• Ecologisch productaanbod
• Kostenbesparende maatoplossingen
• Gebouwen en infrastructuur
• Divers personeelsbestand
• Certificaten: Voka, ISO 9001, C2C,...

Klantgericht
• ontzorgen
• Advies en onder-
  steuning op maat 
• Cleaning consultants
• Uitgebreid aanbod



Flexibel
• Innovatief
• Eigen transport
• Speciale verzoeken

Betrouwbaar
• Sterk familiebedrijf sinds 1980
• Persoonlijke relaties met 
  klanten en leveranciers
• Gevestigde merken
• Lid van de Xubliem coöperatie



Team Salubris, 
één grote familie!

Als betrouwbaar familiebedrijf sinds 1980, hechten 
we veel belang aan persoonlijke en nauwe relaties 
met klanten en leveranciers.  Ondertussen is ook 
de derde generatie werkzaam in het bedrijf.  Maar 
onze sterkte zit hem in een volledig team gedreven 
medewerkers die er steeds alles aan doen om van 
elke klant een tevreden klant te maken. 

Naast een compleet gamma aan schoonmaak-
artikelen, biedt Salubris ook doeltreffende 
oplossingen waarbij uw noden en 
wensen steeds voorop staan. Salubris is 
er voor zorginstellingen, ziekenhuizen, 
steden & gemeenten, educatieve- en 
overheidsinstellingen, maar ook bedrijven  
en KMO’s.



Momenteel telt het bedrijf een 40-tal medewerkers 
en is het bedrijfsgebouw sinds 2018 gevestigd in Aalter.

We maken eveneens deel uit van de Xubliem coöperatie, een groep betrokken 
internationale schoonmaakgroothandels die samenwerken om kennis en ervaring 
te delen.





Meer dan 8000 arTikelen 
in onze toverhoed.

We streven er naar om een oplossing te bieden voor al uw schoonmaaknoden. 

En wat voor aanbod! Met meer dan 8.000 artikelen op voorraad, kunt u terecht op 
één adres.  Onze medewerkers zetten uw bestelling met de grootste zorg klaar in 
ons 4700m² groot magazijn.

Heeft u een speciaal verzoek, dan toveren we alsnog een oplossing uit onze hoed…

1 adres voor: 

• Hygiënische papierwaren 
•  Schoonmaakproducten
• Schoonmaakmaterialen
• Werkwagens en mopsystemen
• Poetsmachines
• Afvalbeheer
• Disposables
• Hygiëne artikelen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Vaat- en linnenwas



Wij komen zelf 
bij u langs!

Eigen transport, is dat nu zo bijzonder? 

Salubris beschikt over 5 vrachtwagens, 3 bestelwagens én eigen chauf-
feurs.  Dat stelt ons in staat om een snelle en correcte 
levering garanderen.  Ook een uitzonderlijke spoed-
levering behoort tot de mogelijkheden.

Let’s hit the road…





We delen 
onze kennis met 
advies op maat.



Salubris biedt advies en opleiding op maat van de klant. Onze gedreven cleaning 
consultants halen alles uit de (schoonmaak)kast om u te ondersteunen in het cor-
rect gebruik van schoonmaakproducten en -materialen.  

Ons bedrijfsgebouw te Aalter is uitgerust met een modern opleidingscentrum waar 
professionele scholing wordt gegeven. Deze opleidingen kunnen zowel theore-
tisch als praktijkgericht zijn en bevatten modules rond handhygiëne, ergonomie, 
professionele schoonmaak,…

In onze demo ruimte kunnen we o.a. verschillende types vloeren leren her- 
kennen en delen we tips over hoe deze ecologisch te reinigen en te onder-
houden, met gebruik van de laatste nieuwe materialen en machines.

Daarnaast bieden we ook opleidingen, demo’s en audits aan op 
maat, bij u op de werkvloer of in ons opleidingscentrum. Dat 
kan gaan van het coachen van het schoonmaakteam tot een 
‘how-to-use’ van een nieuw gamma producten. Zo helpen we 
u de weg in het doolhof te vinden.

   
Wij beschikken trouwens over het ISO 9001:2015 certi-
ficaat waardoor we gecertificeerd zijn als opleidingsver-
strekker.

Interesse in een opleiding? Uw vertegenwoordi-
ger bezorgt u graag meer info.



    goed voor jou 
    en de planeet!
Milieu, ecologie en de mens staan centraal in onze organisatie.  Dit vertaalt zich in 
een uitgebreid duurzaam assortiment, in ons divers personeelsbestand en in onze 
algemene bedrijfsvoering.

We kiezen onze leveranciers op basis van hun milieubeleid en ecologische produc-
ten (met ecolabel, cradle to cradle label,…) en we zijn steeds op zoek naar milieu-
vriendelijke alternatieven voor o.a. wegwerpplastics die composteerbaar of recy-
cleerbaar zijn. 

Niet enkel voor de producten, maar ook voor verpakkingen, afvalbeheer en schoon-
maakconcepten zoeken onze cleaning consultants mee met u naar de meest duur-
zame oplossing.  Zo werken we samen aan uw verantwoord aankoopbeheer.

Op vlak van ecologie willen we ook zelf het voorbeeld geven. Zo behaalden we 
onlangs - als eerste schoonmaakgroothandel in Vlaanderen - het VOKA-charter 
‘duurzaam ondernemen’. 

Dit zijn enkele voorbeelden van onze inspanningen:
• nieuwe CNG bestelwagen (Compressed Natural Gas)
• hybride wagenpark met laadpalen
• groen dak en zonnepanelen
• bijenhotel
• opvang van regenwater
• regelmatige steun aan goede doelen
• samenwerking met maatwerkbedrijven





Dat de banden met onze partners zeer loyaal zijn, 
is voor ons evident. We kiezen onze leveranciers 
dan ook op basis van hun deskundigheid en 
garantie op continuïteit.  Ze zijn de bouwstenen 
van onze onderneming.

Zo hoeft u zich geen zorgen te maken en kunt u 
rekenen op een aanbod van gevestigde merken 
met hoogwaardige producten.

ParTnerS 
in crime...





Léon Bekaertlaan 32
9880 Aalter
Tel: 050/79 18 13
info@salubris.be
www.salubris.be


