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 UW PARTNER VOOR  

 DUURZAME HYGIËNE  

TOPICS

01. Dé recycleerbare koffiebeker 
voor elk bedrijf 

02. Ontdek de duurzame nieuw-
komers in ons gamma 

03. Ontmoet Super Lizzy!

04. Duurzaam naar het werk

Beautiful Cups, dé 
recycleerbare koffiebeker

Bestelcode: WEGCON60106

Hergebruik de beker tot 3x

Per 7000 bekers wordt 
een boom geplant

Inkoopvoordeel

CO2-compensatie

MVO door recycling

Je helpt mee aan de groei van het regenwoud  

door hernieuwe bebossing.



 ONTDEK DE 

 DUURZAME NIEUWKOMERS 

 IN ONS GAMMA 

Meer info op onze website www.salubris.be/duurzaamheid

Vergeet plastic en ga voor duurzame disposables!

Het verbod op wegwerpplastic vanaf 2021 krijgt groen licht in de 

EU! Beheersing van plastic afval is dan ook een actueel thema. Het 

gebruik van biologisch afbreekbare disposables is alvast één manier 

om bij te dragen aan de oplossing.

De ontwikkeling van duurzame disposables staat niet stil.  We bieden 

alternatieven aan in bamboe, suikerriet, PLA,… die composteerbaar 

zijn en hiervoor gecertificeerd volgens de Europese norm EN13432.

Je hebt wellicht ook al gehoord over deze alternatieven, maar wat 

betekent dat nu eigenlijk? De materiaal eigenschappen zetten we 

netjes voor je op een rijtje in onderstaand materiaal schema.

 BAMBOE 

 C-PLA 

 PLA 

 SUIKERRIET 

 PAPIER 



SuperLizzy, een nieuwe 
manier van afvalverwerking

 

SL 500 FULL

AFVAL 
REDUCTIE

SL 500 PET

AFVAL 
SCHEIDING

Innovatief systeem voor afvalreductie.

Vermaalt het afval zodat het samengeperst wordt
> minder vuilniszakken > minder personeelskost.

Eén Superlizzy vervangt zes tot acht afvalbakken.

Er zijn diverse modellen voor verschillende 
afvalsoorten en doelgroepen.

Snelle ROI door tijd- en geldwinst.

Automatische klepopening door bewegingssensor.

Exclusief in België te verkrijgen bij Salubris.

“Na een rondgang bij ons ter plaatse door Björn van Salubris, werden de verschillende mogelijkheden 
op onze diverse vloeren overlopen. Bij aanvang van het onderhoud merkten we een groot verschil op 
de vloer. Dominique van Salubris is ons ter plaatse komen verder helpen met advies en tips over het 
gebruik van de verschillende pads en machines. Heel aangenaam te ervaren hoe Salubris kort op de 
bal heeft gespeeld!”  - Nele Debal // VZW De Kade – Begeleidingscentrum Spermalie

“De opleiding ‘coachend leiding geven’ van gisteren was top. Dankzij de opleiding hebben we een 
boost gekregen om er het volgend academiejaar opnieuw tegenaan te gaan. Het is een geruststelling 
dat we altijd op jullie ervaring en kennis kunnen rekenen! Jullie hebben dat schitterend gedaan!” 
- Sandra Van de Velde // Verantwoordelijke schoonmaak HOGENT

Enkele klanten getuigen...

 TOT 90%.

 VOLUME.

 REDUCTIE. 

 IN DE PERS.   



Salubris chauffeur Pieter geeft het goede voorbeeld. Elke dag komt hij met de fiets 
én de trein naar het werk.

Dag Pieter, vertel eerst even iets over jezelf.  

Hoe lang werk je reeds bij Salubris?

Ik ben chauffeur bij Salubris sinds begin 2013, 

een goede 6,5 jaar dus al. Toen ik begon was dat 

als extra, vierde, chauffeur om te helpen waar 

nodig om alle goederen afgeleverd te krijgen. 

Ondertussen zijn we reeds met vijf fulltime 

chauffeurs en heb ik mijn eigen regio die ik 

dagelijks bedien.

Hoe verloopt je dagelijkse woon-werk verkeer?

’s Morgens vroeg neem ik thuis mijn fiets en rij 

ik naar het station van Brugge. Stel je daar  geen 

heroïsche tocht bij voor, we wonen amper een 

kilometer van het station. Daarna neem ik de 

trein van Brugge naar Aalter. Vanaf 4u rijden er 3 

treinen per uur zodat ik zelf kan kiezen wanneer 

ik vertrek, in functie van de hoeveelheid werk van 

die dag. Eenmaal in Aalter aangekomen, neem ik 

mijn tweede fiets die daar aan het station staat om 

de laatste anderhalve kilometer naar de firma af 

te leggen. Gelukkig zijn er op het industrieterrein 

ook afgescheiden fietspaden, wat de rit toch nog 

iets veiliger maakt.

Is dit een bewuste keuze en waarom?

Van zodra ik vernam dat we zouden verhuizen 

naar Aalter, speelde het idee in mijn hoofd 

om de trein te gebruiken voor mijn dagelijkse 

pendelrit. Door de goede verbindingen, kost 

het nauwelijks extra tijd om de trein te nemen. 

Het is natuurlijk iets minder flexibel dan met de 

wagen en je kan nooit 100% vertrouwen op de 

stiptheid van het openbaar vervoer, maar al bij 

al heb ik daar nog maar weinig problemen van 

ondervonden. Ook speelde het financiële aspect 

een rol. Een enkele rit met de auto is 32 kilometer. 

Op jaarbasis loopt dat natuurlijk wel op. Zo spaar 

ik nu heel wat brandstof en uiteraard de erbij 

gaande luchtvervuiling uit. Tenslotte krijg ik ook 

een fietsvergoeding en een tussenkomst in mijn 

abonnement voor de trein. Alleen maar winst dus, 

zowel voor mij als voor het milieu.

Lever je nog andere inspanningen om een 

bijdrage te leveren aan een beter klimaat?

We proberen in de mate van het mogelijke ons 

deel te doen. Zo wonen we op wandelafstand 

van het station en het centrum van Brugge en 

gebruiken we meestal de fiets of het openbaar 

vervoer om ons te verplaatsen. We wonen ook 

bewust in een appartement dat we in de loop 

der jaren energiezuiniger gemaakt hebben waar 

mogelijk door bvb. alle verlichting te vervangen 

door energiezuinige ledverlichting. Waarschijnlijk 

zouden we nog meer kunnen doen, maar stap 

per stap werken we aan onze ecologische 

voetafdruk.

Welke tips zou je anderen willen meegeven om 

hen te overhalen ook op een duurzame manier 

naar het werk te komen?

Dat is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke 

situatie. Niet overal heb je een even goede 

beschikbaarheid van het openbaar vervoer en 

ook de fiets is niet voor iedereen een optie. Maar 

voor afstanden van pakweg 10 km vind ik dat wel 

een goed alternatief. Het argument dat het zoveel 

regent in België  gaat echt niet op. In het afgelopen 

jaar dat ik met de fiets en de trein naar Aalter kom, 

ben ik welgeteld tweemaal nat thuisgekomen. En 

ook financieel kan het interessant zijn. Een auto 

is al bij al een vrij dure manier om je op je eentje 

mee te verplaatsen.   

 DUURZAAM NAAR HET WERK 

Ons aanbod omvat heel wat ecologische producten die het Europese Ecolabel en het Cradle 

to Cradle label dragen.  Daarnaast zijn we houder van het ISO14001:2015 certificaat. 

Nieuw: de WC mint van W&M - GREEN3789 - draagt nu ook het cradle to cradle label.

We bieden nu ook de ‘natural napkins’ van TORK aan. De servetten bestaan uit 100% 

gerecycleerde vezels.  Een ecologisch én hip product want ze kunnen met een gepersonaliseerde 

print bedrukt worden.  Bestelcode: SER477351 (33 x 33cm, 1/8 vouw).

Het is nog steeds mogelijk om uw ‘savings potential certificate’ van W&M aan te vragen om

aan te tonen welke bijdrage u levert dankzij te werken met de Green Care producten van 

Werner & Mertz. Zo werkt u mee aan een beter klimaat en aan groener schoonmaken.

Vanaf 2021 moeten afvalzakken in Vlaanderen voor 80% uit gerecycleerd materiaal bestaan, 

waarvan minimaal 50% post consumer.  Salubris is daarom reeds volop op zoek naar geschikte 

oplossingen om ons gamma aan te passen.  Contacteer ons voor meer info.

Reinig je vloer zonder chemische producten dankzij de nieuwste generatie poetsmachines 

van o.a. Excentr.  De folder ‘machines’ kunt u bekijken op: www.salubris.be > brochures.

Ook dit kleurt groen...


