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Milieu, ecologie en de mens staan centraal in onze organisatie. Dit vertaalt zich in ons uitgebreid 
duurzaam assortiment, in ons divers personeelsbestand en in onze algemene bedrijfsvoering.  

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.

Deze visie vertaalt zich in een bedrijfscultuur die gebaseerd is op 4 kernwaarden:  
duurzaam, klantgericht, betrouwbaar, en flexibel.

Uw partner voor duurzame hygiëne

VISIE 
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Salubris is een totaalleverancier voor schoonmaakoplossingen sinds 1980.  Het bedrijf heeft 
al lang de kaart van ecologische schoonmaak getrokken. Op vlak van duurzaamheid willen 
we als onderneming ook zelf het voorbeeld geven. Zo beschikken we sinds vele jaren over 
het ISO14001 certificaat en 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

Maar uiteindelijk zit de sterkte van onze duurzame aanpak in de mensen. De eigen 
medewerkers worden actief betrokken in realisaties door bevraging en eigen initiatief.  Maar ook 
extern blijft er maatschappelijke betrokkenheid door samenwerking met maatwerkbedrijven, 
arbeidszorgcentra en het ondersteunen van sociale projecten. 

In deze brochure komt u te weten hoe we deze duurzame aanpak concreet naar ons 
productassortiment vertalen.

Duurzaam ondernemen
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Schoonmaak

We kiezen onze leveranciers op basis van hun milieubeleid en ecologische producten (met 
ecolabel, cradle to cradle label,…) en we zijn steeds op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven 
voor o.a. wegwerpplastics die recycleerbaar of composteerbaar zijn. 

Niet enkel voor de schoonmaakmiddelen, maar ook voor verpakkingen, afvalbeheer en 
schoonmaakconcepten zoeken onze cleaning consultants mee met u naar de meest duurzame 
oplossing.  Zo werken we samen aan uw verantwoord aankoopbeheer.

Hierbij enkele voorbeelden:

Cradle to cradle producten van Werner&Mertz

Werner & Mertz Professional is de pionier 
in duurzame en efficiënte schoonmaak- 
en reinigingsproducten voor sectoren 
zoals de schoonmaakdienstverlening, 
voeding, gezondheidszorg, horeca en 
voedselverwerking. Tana PROFESSIONAL 
en green care PROFESSIONAL zijn de 
twee belangrijkste Europese merken. 
Door de hoge reinigingsprestaties te 
combineren met het eco-doeltreffend 
productdesign wordt het voordeel voor 
onze klanten gemaximaliseerd. 

Werner & Mertz engageert zich om eveneens 100% gerecleerd plastic te gebruiken in minstens 70 
miljoen flessen per jaar sinds 2017, wat overeenkomt met 65% van zijn jaarlijkse productievolume 
aan flessen. Werner & Mertz wil dit tot 100% optrekken tegen 2025 voor alle verpakkingen van 
zijn consumentengamma.

Circulaire vaat- en linnenwas

Werner & Mertz Professional ontwikkelde 
eveneens het Kliks systeem. Het 
eerste Cradle to Cradle Certified® 
productassortiment voor vaatwas en 
linnenwas in een ergonomisch en veilig 
box-systeem.
Bovendien zorgt de 
slimme verpakking 
voor aanzienlijk 
minder afval.
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Reinigen met ozonwater

SAO (Stabilized Aqueous Ozone) water biedt oplossing voor schoonmaak zonder chemicaliën.
Tersano biedt het vernuftige schoonmaaksysteem SAO™, dat leidingwater omzet tot gestabiliseerd 
ozonwater. Dit vervangt alle dagelijkse schoonmaakchemicaliën, is krachtiger en heeft een 
reinigende werking van 24 uur. Dit unieke systeem sluit aan bij een MVO schoonmaakbeleid.

Met de iClean Pro wordt met één klik op de knop gewoon kraanwater omgezet 
in gestabiliseerd ozonwater. Hiermee zijn uw dagelijkse reinigingsmiddelen 
verleden tijd.

Met een groot waterreservoir van 350 ml is het apparaat zeer geschikt voor 
professioneel gebruik. Met 350 ml gestabiliseerd ozonwater kan er gemiddeld 
één uur aaneengesloten gewerkt worden.

Ook in compacte versie

Als van traditionele chemische schoonmaakmiddelen 
en sanitizers overgestapt wordt naar gestabiliseerd 
ozonwater (SAO™), dan draagt men een steentje bij aan 
het tegengaan van de grote hoeveelheid chemicaliën 
die elke maand in het milieu terechtkomt. Voeg daar 
minder verpakkingsmateriaal, brandstofkosten voor 
vervoer en de productie van chemicaliën aan toe en 
gestabiliseerd ozonwater (SAO™) is een van de beste 
manieren om uw koolstofvoetafdruk te verminderen.
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Duurzaam machinaal reinigen

Vloeronderhoud zonder (of met beperkte hoeveelheid) chemie kan dankzij de nieuwste generatie 
schoonmaakmachines.  Door hun efficiënte werking met aangepaste pads en borstelsystemen 
wordt het gebruik van chemie tot een minimum herleid.  Maar ook het waterverbruik vermindert 
door een optimale en constante dosering.

Bovendien garandeert machinaal vloeronderhoud het ergonomisch en veilig werken.  Er is minder 
belasting voor de rug en de werktaak van het schoonmaakteam vergemakkelijkt waardoor er 
meer tijd vrij komt voor andere taken.

Afhankelijk van het vloertype en het gebruik, hebben we verschillende duurzame machines in het 
gamma.

Zo is er de Willmop-50, een revolutionaire schrob-
zuigmachine die reinigt met enkel water door het 
gebruik van aangepaste pads en borstelsystemen.  Deze 
machine  is de lichtste en meest wendbare verticale 
schrobzuigmachine op de markt, die de hoge prestaties 
van een professionele machine combineert met de 
flexibiliteit van een traditionele mop. 

Excentr is een producent van oerdegelijke poetsmachines 
die uitblinken in duurzaamheid, degelijkheid en 
doeltreffendheid. In deze kwalitatieve machines zijn de 
onderdelen grotendeels gemaakt van RVS. De belasting 
voor het milieu is beperkt door minder gebruik van water 
en minder tot geen chemie. De scharnierende steel 
maakt werken met zeer eenvoudig en ergonomisch.

Ons gamma omvat sinds kort ook zelfrijdende 
schoonmaakrobots. Deze slimme en veilige robots 
verhogen de productiviteit en reduceren de ergonomische 
belasting.  Dankzij het unieke waterfiltersysteem kan tot 
70% water bespaard worden.
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Papierwaren

Voor uw professionele omgeving heeft Salubris een breed assortiment papierwaren dat vooral 
op vlak van toilethygiëne een oplossing biedt. Dispensers voor handdoekjes in papier, servetten, 
toiletpapier, enz. Salubris kiest daarbij steevast voor fabrikanten die zich inzetten voor circulariteit 
en een ideale prijs/kwaliteitsverhouding vooropstellen.

Zo bieden we o.a. het gamma van Tork 
aan. Als wereldwijd leider op het gebied 
van professionele hygiëne is het de 
missie van moederbedrijf Essity om het 
dagelijkse leven buitenshuis duurzamer 
te maken. Deze inspanningen vertalen 
zich in verantwoorde sourcing van 
vezels (FSC label) en het verlagen van 
de CO2-voetafdruk van de producten. 
Bovendien wordt vandaaag bijna 90% 
van Tork-verpakkingen gemaakt van 
hernieuwbare grondstoffen van ofwel 
papier of karton dat recycleerbaar is. 

Ook voor de overige papierwaren in het productgamma, bevat het merendeel een milieulabel.  

Kijk op de verpakking naar het Ecolabel en het FSC label logo. 

Ecolabel: is het officiële Europese milieulabel. Het geeft aan welke producten 
beter zijn voor het milieu zonder aan kwaliteit in te boeten, op basis van een 
aantal vooraf bepaalde criteria.

FSC label: staat voor ‘Forest Stewardship Council’ en is een geregistreerd 
keurmerk dat een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen 
en/of recyclage garandeert.
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Afvalbeheer

Hoe kunnen wij helpen?
Wij denken graag met u mee in de zoektocht 
naar een duurzaam afvalbeheer: 

• We helpen met de analyse van het huidige 
assortiment en geven accuraat advies.
• We informeren uw team en medewerkers.
• We leveren alternatieven en zoeken naar 
de meest duurzame oplossing voor uw 
afvalbeheer.
• We informeren u over de meest recente 
regelgeving en houden u op de hoogte van 
trends in de markt. 

Afvalzakken
Vanaf 2021 moeten afvalzakken in Vlaanderen voor 80% uit gerecycleerd materiaal bestaan, 
vanaf 2025 zelfs voor 100%. Van de opgelegde 80% en 100% gerecycleerde samenstelling dient 
bovendien minstens de helft uit postconsumer gerecycleerde kunststoffen te bestaan.  Salubris 
is daarom steeds volop op zoek naar geschikte oplossingen om ons gamma aan te passen.  
Reduceren, hergebruiken en recycleren vormen daarbij de leidraad.

Afvalsystemen
We bieden verschillende afvalsystemen bestaande uit kwalitatieve en stootvaste vuilnisbakken 
met kleurcodering voor een betere sortering van uw afval.  Afhankelijk van uw behoefte, zijn 
verschillende formaten en modellen (met of zonder klapdeksel) mogelijk.



Duurzaamheid I 8 Duurzaamheid I 9

1. RECYCLEREN 

Recyclage is het opnieuw gebruiken van materialen. 

Recycleren heeft verschillende voordelen :
•  Er zijn minder nieuwe grondstoffen nodig, waardoor bijvoorbeeld minder aardolie nodig  
 is voor de productie van plastic.
• De uitstoot van broeikasgassen daalt, omdat hergebruik van materialen minder energie  
 kost dan ze nieuw te produceren.

De stap om naar toepassingen van gerecycleerd materiaal over te stappen past in het verlengde 
van de EU bio & kunststof strategie tot 2030 en ligt in de lijn van EU richtlijnen Packaging and 
Packaging Waste Directive. (94/62/EC). Hierin staat omschreven dat de lidstaten zich moeten 

inzetten om de hoeveelheid en milieu-impact van 
verpakkingen te reduceren.  

Dit kan zijn:
•  Voorkomen van afval 
•  Hergebruik
•  Recycleren van grondstoffen

REGELGEVING

De volgende producten worden vanaf 2021 verboden binnen de EU:

- Plastic wegwerpbestek (vorken, messen, lepels en eetstokjes in PS)
- Wegwerpborden (in PS)
- Plastic rietjes
- Plastic wattenstaafjes
- Plastic ballonstokjes
- Isomo bewaarbakjes en bekers

Disposables en verpakkingen

Oplossingen

Daarom zetten wij volop in op alternatieve recycleerbare materialen zoals PP, R-PP en R-PET.



Duurzaamheid I 10 Duurzaamheid I 11

2. COMPOSTEREN 

Composteren betekent dat het materiaal kan worden afgebroken tot goede compost in minder 
dan 12 weken in een industriële composteringsinstallatie. Men kan ook thuis composteren.

Het verschil is dat de temperatuur van een thuiscompost lager ligt en minder constant is.  
Er is ook meer invloed omwille van diverse weeromstandigheden.

Een verpakking is composteerbaar als het voldoet aan de Europese composteringsnorm  
EN-13242.

Deze verpakkingen mogen in theorie bij het GFT gevoegd  worden. Helaas is dit voor België 
nog niet van toepassing.  De ophaal- en verwerkingsstructuur staat bij ons nog niet op punt om 
dit soort verpakkingen te kunnen verwerken.
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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 zo duurzaam mogelijk gebruik 
van schoonmaakproducten en -materialen.  

Ons bedrijfsgebouw te Aalter is uitgerust met een modern opleidingscentrum waar 
professionele scholing wordt gegeven. In onze demo ruimte kunnen we o.a. verschillende 
types vloeren leren herkennen en delen we tips over hoe ecologisch reinigen en onderhouden, 
met gebruik van de laatste nieuwe middelen en machines.

Daarnaast bieden we ook opleidingen, demo’s en audits aan op maat, bij u op de werkvloer of 
in ons opleidingscentrum. 

Advies op maat

Interesse in een opleiding? Uw vertegenwoordiger bezorgt u graag meer info.
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