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CRAZY ABOUT
CLEANING
BIJ GREENSPEED ZIJN WE GEK OP SCHOON. WE HEBBEN EEN PASSIE VOOR
SCHOONMAKEN EN CREËREN SLIMME SCHOONMAAKOPLOSSINGEN MET
HOOFD EN HART.
Als u kiest voor Greenspeed, kiest u voor slimme schoonmaakoplossingen die voldoen aan de
uitdagingen van de professionele omgeving. Slim omdat onze producten geweldig efficiënt,
innovatief en duurzaam zijn. Dankzij Greenspeed verwijdert u zelfs de meest hardnekkige vlekken
en maakt u op een gebruiksvriendelijke manier hygiënisch schoon. En daarbij gebruikt u natuurlijk
een minimum aan schadelijke stoffen.

MET ONZE SLIMME SCHOONMAAKOPLOSSINGEN AMBIËREN WE EEN POSITIEVE
IMPACT OP MENS EN MILIEU.
OP DE MENS
De producten van Greenspeed zijn ergonomisch, bevatten geen onnodige schadelijke
stoffen en zijn een plezier om mee schoon te maken. U elke dag een wauwgevoel geven,
daar gaan we voor.

OP HET MILIEU
Werken met Greenspeed betekent dat u duurzaam schoonmaakt met zo weinig mogelijk
water in combinatie met ecologische reinigingsmiddelen van plantaardige origine.
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PRODUCT
DESIGN

BEWEZEN
BETROUWBAAR

GREENSPEED BIEDT U EEN TOTAALOPLOSSING VAN INNOVATIEVE
MICROVEZELPRODUCTEN EN DUURZAME REINIGINGSMIDDELEN.

ONZE PRODUCTEN VOLDOEN AAN STRENGE MILIEU-, KWALITEITS- EN
GEZONDHEIDSEISEN.

NOR
DI

CRADLE TO
CRADLE

REINIGINGSMIDDELEN

We melden u met trots dat onze
lijn van reinigingsmiddelen als
eerste binnen de professionele
schoonmaakbranche het Cradle
to Cradle CertifiedTM keurmerk
behaalde. Cradle to Cradle
CertifiedTM is een certificeringsprogramma op basis van
5 pijlers: gebruik van niettoxische materialen, design met
herbruikbare of afbreekbare
materialen, gebruik van
hernieuwbare energie,
verantwoord watergebruik en
sociaal verantwoorde productie.

EFFICIËNT
DUURZAAM

Microvezelproducten reinigen effectief, met
slechts een minimale hoeveelheid water en
duurzame reinigingsmiddelen. Daarnaast
hebben onze microvezelproducten een
uitzonderlijk lange levensduur. Zelfs na
veelvuldig wassen behoudt de microvezel zijn
kwaliteit en vorm.

INNOVATIEF

Innoveren zit in onze natuur. Door het
onderzoeken en het verder ontwikkelen van de
microvezeltechnieken en -toepassingen, werken
we steeds aan de vernieuwing van onze producten
en systemen op het gebied van efficiëntie,
duurzaamheid en ergonomie.

Onze reinigingsmiddelen werden ontwikkeld door
de R&D-afdeling van Ecover. Met meer dan 35 jaar
ervaring is Ecover pionier op het vlak van ecologische
reinigingsmiddelen. Onze verpakkingen bestaan uit
een combinatie van 75 % suikerriet en 25 %
gerecycled plastic en zijn 100 % recyclebaar.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Door het gebruik van groene chemie zetten
we natuurlijke ingrediënten en mineralen om
in efficiënte schoonmaakmiddelen. Met onze
oppervlakte-actieve stoffen van plantaardige origine
rekent u af met de meest hardnekkige vlekken.

De microvezel wordt door een hoogwaardig
proces optimaal gesplitst, waardoor de
microvezelproducten een sterke reinigingskracht
en een zeer hoog absorberend vermogen
bezitten. De capillaire werking is maximaal.

Ergonomie dragen wij hoog in het vaandel.
We ontwikkelen innovatieve producten die licht
zijn en gemakkelijk in de hand liggen. Zo maakt u
sneller en efficiënter schoon en ervaart u elke dag
opnieuw het wauweffect.

We helpen u door producten aan te bieden die
onberispelijk schoonmaken, met een minimum
aan schadelijke stoffen. Mensen die dagelijks
met schoonmaakmiddelen werken, willen geen
onnodige chemicaliën in hun buurt.

Onze reinigingsmiddelen hebben een minimale
impact op het milieu gedurende de volledige
levenscyclus. Ze zijn biologisch afbreekbaar en
worden geproduceerd in een ecologische fabriek.
Verder zoeken we de ingrediënten dicht bij huis, bij
voorkeur zijn ze afkomstig van een hernieuwbare
bron en beïnvloeden ze het waterleven minimaal.
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Bij ons vindt u een ruim aanbod producten op uw maat, voor elke ondergrond en voor diverse
toepassingen: interieur, sanitair, keukens, linnen, vloeren, glas en wanden. Om u steeds de beste
concepten en schoonmaakoplossingen te kunnen aanbieden, blijven we ons voortdurend verder
ontwikkelen. Dit doen wij vanuit onze productwaarden: efficiënt, duurzaam, innovatief en
gebruiksvriendelijk.

NORDIC SWAN
ECOLABEL

EU
ECOLABEL

De microvezeldoeken van
Greenspeed zijn als eerste in
de branche binnen de Benelux
gecertificeerd met het Nordic
Swan Ecolabel. Deze certificering
garandeert u een ecologisch
verantwoorde productieketen,
de hoogste productkwaliteit en
een bewezen functionaliteit in de
praktijk. Zelfs bij de verpakkingen
wordt rekening gehouden
met een minimale belasting
van het milieu. De controle
gebeurt door onafhankelijke
controleorganismen.

Het EU Ecolabel houdt rekening
met de volledige levenscyclus van
een product, vanaf het winnen
van de grondstoffen tot het
moment waarop het product als
afval wordt weggegooid. Omdat
onze reinigingsmiddelen een
minimale impact hebben op het
milieu gedurende de volledige
levenscyclus, werden ze beloond
met het EU Ecolabel certificaat.
EU Ecolabel onderzoekt de
prestatie van het product via een
onafhankelijk laboratorium- of
consumentenonderzoek.
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CIRCULAIRE
SCHOONMAAK

WE LEVEN VANDAAG IN EEN CONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ. MATERIALEN VAN DE AARDE
WORDEN GEBRUIKT VOOR HET VERVAARDIGEN VAN PRODUCTEN DIE NADIEN, VAAK
VEEL TE SNEL, OP DE AFVALBERG TERECHTKOMEN. HIERDOOR KRIJGEN WE ENER
ZIJDS TE MAKEN MET EEN SCHAARSTE AAN GRONDSTOFFEN EN ANDERZIJDS MET
EEN ENORME AFVALBERG. BIJ GREENSPEED WILLEN WIJ DIT HEDENDAAGS PARADIGMA
DOORBREKEN MET HET SYSTEEM VAN CIRCULAIRE SCHOONMAAK.

= GEZONDE + SCHONE WERKOMGEVING EN SAMENLEVING

SAMENGEVAT: WE GAAN VAN EEN LINEAIR MODEL NAAR EEN CIRCULAIR MODEL.
HOE DOEN WE DIT?

SPRAYMETHODE +
MICROVEZELPRODUCTEN
= ECOLOGISCHE METHODE:
JE BESPAART DETERGENT
EN WATER

ONZE DETERGENTEN:
· HERNIEUWBARE
INGREDIËNTEN VAN
PLANTAARDIGE OORSPRONG
· GEEN TOXISCHE INGREDIËNTEN

CRADLE TO CRADLE
DETERGENTEN

PRODUCTIE
REINIGINGSMIDDELEN:
HERNIEUWBARE
ENERGIE EN
VERANTWOORD
WATERGEBRUIK
IN DE ECOLOGISCHE
FABRIEK

MINIMUM AAN AFVAL:
· VERPAKKING: 100 % RECYCLEBAAR
· HOOGGECONCENTREERDE FORMULES:
DOSERING VAN 10 ML/5 L IN
PLAATS VAN 20 ML/5 L1
= MEER DAN 20 % MINDER
VERPAKKINGSAFVAL
> 20 %

KRACHTIGE REINIGINGSMIDDELEN
VOOR INDUSTRIËLE EN
PROFESSIONELE OMGEVING:
· HYGIËNISCH SCHOON
· GEBRUIKSVRIENDELIJK
· HANDIGE KLEURCODE

MICROVEZEL
HERGEBRUIK
MICROVEZELPRODUCTEN:
BEHOUD VAN
KWALITEIT
EN VORM

2X MEER WASBAAR...3
· BIJ GEBRUIK JUISTE
WASPRODUCTEN
+JUIST PROGRAMMA
· WAS MET EEN C2C-WASMIDDEL (WASH LIQUID)
EN MAAK DE CIRKEL ROND

2x

ONZE PRODUCTEN VOLDOEN AAN
DE MEEST VEELEISENDE CERTIFICATEN
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(1) standaard dosering (2) in vergelijking met een conventionele
doek met detergent (resultaten: TNO onderzoek) (3) dan de
doorsnee microvezeldoek op de markt
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VERPAKKINGEN:
PLANTPLASTIC +
25 % GERECYCLED
PLASTIC

BIOLOGISCH
AFBREEKBARE
DETERGENTEN
= MINIMALE IMPACT
OP HET WATERLEVEN

EFFICIËNTIE TROEF:
· 3 X SNELLER VLEKKEN
VERWIJDEREN2
· LICHTE PRODUCTEN +
MAKKELIJK IN DE HAND
= SNEL EN COMFORTABEL
· HANDIGE KLEURCODE

GOLD
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ONTDEK ONZE
SLIMME OPLOSSINGEN
INTERIEUR EN GLAS						

VLOEREN 							

ONTDEK MEER:

Sprenkler Steel - 145 cm
Unieke aluminium steel met
geïntegreerd waterreservoir.

Vulfles - 500 ml
Voor Sprenkler reservoir.

ONTDEK MEER:

Click’M C Vlakmopplaat - 50 cm
Multifunctionele vlakmopplaat met
magnetische sluiting voor Click’M C moppen.
Doseerdop
Voor 1 l fles. Loopt automatisch
terug tot 10 ml.

Navulspray - 650 ml
Blauwe spray voor
interieurreinigers.

Multi Forte - 1 l
Hooggeconcentreerde vloerreiniger
voor periodiek gebruik.

Doseerdop
Voor 1 l fles. Loopt automatisch
terug tot 10 ml.

Multi Spray - 500 ml
Glas- en interieurreiniger in sprayvorm.

Handschoen Original
Microvezel handschoen voor
vrijwel alle oppervlakken.

Original Microvezeldoek - 40 x 40 cm
Hoogkwalitatieve microvezeldoek voor
vrijwel alle oppervlakken.

Glas Mop - 30 cm
Voor het klamvochtig reinigen van
ramen en separatieglas.

Fox Duster Medium
Flexibele stofreiniger voor het
effectief verwijderen van stof op
moeilijk bereikbare plaatsen.

SANITAIR 							

KEUKENS 							

ONTDEK MEER:

Swan WC Forte - 750 ml
WC-ontkalker op basis
van mierenzuur voor
periodiek gebruik.

San Daily - 1 l
Hooggeconcentreerde sanitairreiniger
voor dagelijks gebruik.

Cream Clean - 500 ml
Schuurmiddel, ontvet en
reinigt krachtig.

Doseerdop
Voor 1 l fles. Loopt
automatisch terug tot 10 ml.
Handscrubby Flex - 14 x 10 cm
Voor het verwijderen van
hardnekkig vuil zonder het
oppervlak te beschadigen.

Strong Clean - 5 l
Keukenreiniger en ontvetter
voor dagelijks gebruik.

Citop Zero - 1 l
Geconcentreerd handafwasmiddel
zonder parfum.

Original Microvezeldoek - 40 x 40 cm
Hoogkwalitatieve microvezeldoek voor
vrijwel alle oppervlakken.
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ONTDEK MEER:
Spray Clean - 500 ml
Gebruiksklare universele
sprayreiniger.

Navulspray - 650 ml
Rode spray voor
sanitairreinigers.
Swan WC Daily - 750 ml
WC-reiniger voor dagelijks
gebruik.

Click’M C Twist Mop - 50 cm
Hoogkwalitatieve mop voor het klamvochtig
reinigen van waterbestendige vloeren.

Click’M C Allround Mop - 50 cm
Hoogkwalitatieve mop voor het stofwissen en
klamvochtig reinigen van waterbestendige vloeren
in ruimtes met hoge hygiënische eisen.

Microvezel Glasdoek - 40 x 40 cm
Duurzame microvezeldoek voor
het snel en streeploos reinigen
van glas en spiegels.

Multi Daily - 1 l
Hooggeconcentreerde interieurreiniger
voor dagelijks gebruik.

Click’M C Basic Mop - 50 cm
Degelijke mop voor het reinigen
van waterbestendige vloeren.

Inox Polish - 500 ml
Onderhoudsmiddel
voor roestvrij staal.

Handscrubby Flex - 14 x 10 cm
Voor het verwijderen van hardnekkig vuil
zonder het oppervlak te beschadigen.

Heavy Duty Microvezeldoek - 40 x 40 cm
Microvezeldoek met wafelstructuur voor het
reinigen van sterk vervuilde oppervlakken.
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ONZE INNOVATIES
C-SHUTTLE

ONZE INNOVATIES
CLICK’M C

CREATIEF EN STIJLVOL DESIGN
COMFORTABEL EN ERGONOMISCH

• Zijpanelen met print voor unieke uitstraling.
• Luxe zwarte uitvoering in 75 % gerecycled materiaal.

• Uniek magnetisch mopsysteem.
• Zeer licht en ergonomisch in gebruik.

• Geschikt voor gebruik in H.A.C.C.P. plannen.

COMFORTABEL IN GEBRUIK
• Volledig afsluitbaar.
• Handige opbergkastjes en laden.

PERSONALISEERBAAR

• Voldoende haken en steelhouders.

HYGIËNISCH EN UNIEK DESIGN

• De zijpanelen kunnen
worden gepersonaliseerd met
een eigen design of logo.

• Beschikbaar in 3 formaten
(C-Shuttle 150, 250 en 350).

CONTACTLOOS
• De mop schuift eenvoudig
van het frame, zonder deze
te hoeven aanraken.

• De gladde en strakke afwerking voorkomt hechting van
vuil aan het frame en maakt het makkelijk afwasbaar.
• De moppen zijn afgewerkt met een stevig gaas, waardoor
het vuil snel uit de pocket van de mop wordt verwijderd
tijdens het wassen.

COMPACT EN CLEAN
• Waszakken en vuilzakken
worden mooi compact
afgesloten.

CODERING VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN
• Elke mop is voorzien van 4 lintjes in verschillende kleuren.
Zo kunt u de moppen voor een bepaalde toepassing markeren
met een kleur. Dit is ideaal om kruisbesmetting te voorkomen.
• 3 verschillende Click’M C moppen beschikbaar
(Basic Mop, Twist Mop en Allround Mop).

CHARMANT IN BEWEGING
• Flexibel, licht en wendbaar.
• Extra stootwieltjes aan handvat (C-Shuttle 250 en 350).
STAP 1: Schuif het frame in de
pocket van de mop.

• C-Shuttle 150 is voorzien van extra stabiel handvat.
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STAP 2: Druk de steel naar
beneden, klik de mop vast en
start de schoonmaak.

STAP 3: Klik het frame los met
de voet.

STAP 4: De mop schuift eenvoudig van het frame, zonder
deze te hoeven aanraken.
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INTERIEUR

HEAVY DUTY

MICROVEZELDOEK
Microvezeldoek met wafelstructuur voor het
reinigen van sterk vervuilde oppervlakken.

MICRO SCRUB

MICROVEZELDOEK
Krasvrije schrobdoek voor het verwijderen
van hardnekkige vlekken en verharde,
ingedroogde vervuiling.

• 40 x 40 cm en 52 x 62 cm
• ± 60 g en 125 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 4 kleuren

• 22 x 11 cm
• ± 10 g
• 50 % microvezel en 50 % polyester
• Beschikbaar in blauw en rood

0RIGINAL

MICROVEZELHANDSCHOEN
Microvezel handschoen voor vrijwel alle
oppervlakken.

Flexibele stofreiniger voor het reinigen
van moeilijk bereikbare plaatsen.

• 17 x 24 cm
• ± 47 g
• 100 % microvezel
• Ook beschikbaar met scrubzijde

• Small, medium en large
• Hoes: ± 50 g, 89 g en 155 g
Houder: ± 104 g, 122 g en 180 g
• Hoes: 70 % microvezel
en 30 % polyester
Houder: RVS, foam en kunststof

WIPE2GO

DISPOSABLE DOEK
Disposable microvezeldoek voor eenmalig gebruik
voor ruimtes met hoge hygiënische eisen waar een
wasbare microvezeldoek niet is toegestaan.
• 25 x 38 cm
•±7g
• 65 % microvezel en 35 % viscose

Hooggeconcentreerde interieur- en
vloerreiniger voor dagelijks gebruik.
• 1 l en 3 l
• pH 6
• Fris citroenparfum

10 ml/5 l

TECHNO MULTI

SCHOONMAAKPRODUCT

ORIGINAL

MICROVEZELDOEK

BASIC

Interieurreiniger
voor dagelijks gebruik.

Interieurreiniger
met intensief parfum.

•5l
• pH 10,5
• Mild citrusparfum

• 1,5 l en 5 l
• pH 8
• Heerlijk bloemenparfum

20 ml/5 l

TECHNO MAGIC

SCHOONMAAKPRODUCT

Kwalitatieve microvezeldoek voor
vrijwel alle oppervlakken.

Hoog alkalische krachtreiniger
voor periodiek gebruik.

Industriële krachtreiniger
voor periodiek gebruik.

• 40 x 40 cm
• ± 50 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 7 kleuren

• 40 x 40 cm
• ± 42 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 4 kleuren

•2l
• pH 13,5
• Dennen-eucalyptusparfum

• 20 l
• pH 9,5
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40 ml/5 l
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AXELLE R

SCHOONMAAKPRODUCT

Hoogkwalitatieve microvezeldoek
voor vrijwel alle oppervlakken.

C

FLOREAL FRESH

SCHOONMAAKPRODUCT

20 ml/5 l

MICROVEZELDOEK

MULTI DAILY

SCHOONMAAKPRODUCT

IDEALE SCHOONMAAKOPLOSSING - INTERIEUR

De Original microvezeldoek en Multi Daily zijn de ideale combinatie voor het schoonmaken
van uw interieur. De ORIGINAL MICROVEZELDOEK heeft een uniek reinigend en absorberend
vermogen en behoudt zelfs na veelvuldig wassen zijn kwaliteit en vorm. MULTI DAILY is een
hooggeconcentreerde interieurreiniger waarmee u gemakkelijk al het vuil van waterbestendige
oppervlakken verwijdert.

FOX DUSTER

MICROVEZELSYSTEEM

1-3 %
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GLAS EN WANDEN

GLASDOEK

MICROVEZELDOEK

MICROVEZELMOP

GLAS MOP VELCRO

Microvezeldoek voor het snel en streeploos
reinigen van glas en spiegels.

Glasmop voor het klamvochtig reinigen
van ramen en separatieglas.

• 25 x 20 cm, 40 x 40 cm en 70 x 61 cm
• ± 18 g, 50 g en 139 g
• 100 % microvezel

• 30 cm en 45 cm
• ± 55 g en 80 g
• 100 % microvezel
• Met velcro rug voor bevestiging
NOR
DI
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MULTI MOP VELCRO

MICROVEZELMOP
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VLAKMOPPLAAT

VELCRO MULTILINK

Multifunctionele mop voor het klamvochtig reinigen
van harde vloeren, wanden, deuren en plafonds.

Robuuste aluminium houder met multilink
koppeling voor velcro moppen.

• 30 cm, 45 cm en 60 cm
• ± 55 g, 80 g en 105 g
• 80 % microvezel en 20 % polyester
• Met velcro rug voor bevestiging

• 23 cm, 40 cm en 55 cm
• ± 186 g , 282 g en 370 g
• Aluminium en kunststof
• Ook beschikbaar met
horizontale fixatie

BEL

NOR
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WINGLET MULTIFIX

VLAKMOPPLAAT
Wendbare pvc houder met multifix
koppeling voor velcro moppen.

TELESCOOPSTEEL

3-DELIGE ERGOBAL

3-delige telescoopsteel voor een efficiënte
en ergonomisch verantwoorde, dagelijkse
reiniging.

• 30 cm, 40 cm en 55 cm
• ± 180 g, 250 g en 330 g
• Kunststof (ABS/PC)
• Ook beschikbaar met
standaardkoppeling

• 0,63 m - 1,5 m
• ± 336 g
• Gecoat aluminium (groen)
en kunststof (donkergroen)

IDEALE SCHOONMAAKOPLOSSING - GLAS
SPONS
Met de Glas Mop, de Winglet vlakmopplaat en de 3-delige telescoopsteel maakt u glazen
wanden op een gebruiksvriendelijke manier onberispelijk schoon. De GLAS MOP zorgt
bij klamvochtig gebruik voor een streeploos resultaat, zonder dat er pluisjes of stofjes
achterblijven. Met de WINGLET VLAKMOPPLAAT kunt u ook randen op een efficiënte en snelle
manier schoonmaken. De 3-DELIGE TELESCOOPSTEEL is licht en gemakkelijk verstelbaar,
waardoor u op een ergonomisch verantwoorde manier schoonmaakt.
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MLM SCHUURSPONS

Melamine spons met blauw schuurvlies voor
het verwijderen van strepen en hardnekkige
vervuiling.
• 11 x 6 cm
•±7g
• 100 % gecomprimeerde melamine
en schuurvlies

SCHOONMAAKPRODUCT

MULTI SPRAY

Glas- en interieurreiniger in sprayvorm.
• 0,5 l, 3 l en 5 l
• pH 6
• Citroenparfum
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SANITAIR

HEAVY DUTY

MICROVEZELDOEK
Microvezeldoek met wafelstructuur voor het
reinigen van sterk vervuilde oppervlakken.

Krasvrije schrobdoek voor het verwijderen
van hardnekkige vlekken en verharde,
ingedroogde vervuiling.

• 40 x 40 cm en 52 x 62 cm
• ± 60 g en 125 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 4 kleuren

MICROVEZELSPONS

MICRO SCRUB

MICROVEZELDOEK

• 22 x 11 cm
• ± 10 g
• 50 % microvezel en 50 % polyester
• Beschikbaar in rood en blauw

HANDSCRUBBY FLEX

SAN DAILY

SCHOONMAAKPRODUCT

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil.
Wasbare variant van de klassieke schuurspons.

Hooggeconcentreerde sanitairreiniger
voor dagelijks gebruik.

• 10 x 14 cm
• ± 25 g
• 70 % microvezel en 30 % polypropyleen
• Beschikbaar in rood, blauw en groen

• 1 l en 3 l
• pH 4
• Citroenparfum

10 ml/5 l

TECHNO SAN

SCHOONMAAKPRODUCT
Mild zure sanitairreiniger
voor dagelijks gebruik.

Sterk zure ontkalker
voor periodiek gebruik.

•5l
• pH 3,75
• Natuurlijk geparfumeerd

•5l
• pH 1,5
• Citrusparfum

IDEALE SCHOONMAAKOPLOSSING - SANITAIR

20 ml/5 l

SCHOONMAAKPRODUCT
De Original microvezeldoek en San Daily zijn uitermate geschikt voor het schoonmaken
van uw sanitair. Met zijn hoog absorptievermogen is de ORIGINAL MICROVEZELDOEK ideaal
voor het reinigen van vervuilde oppervlakken. In combinatie met de hooggeconcentreerde
SAN DAILY verwijdert u alle vet-, zeep- en kalkresten snel en grondig van zuurbestendige
materialen zoals wastafels, douches, badkuipen en toiletten.

MICROVEZELDOEK

ORIGINAL

MICROVEZELDOEK

Hoogkwalitatieve microvezeldoek
voor vrijwel alle oppervlakken.

Kwalitatieve microvezeldoek voor
vrijwel alle oppervlakken.

• 40 x 40 cm
• ± 50 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 7 kleuren

• 40 x 40 cm
• ± 42 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 4 kleuren

WC-reiniger voor dagelijks gebruik.

SWAN WC FORTE

WC-ontkalker op basis van mierenzuur voor
periodiek gebruik.

• 0,75 l
• pH 3
• Fris dennenparfum

SCHOONMAAKPRODUCT

SCHOONMAAKPRODUCT

• 0,75 l
• pH 2,3
• Dennen-eucalyptusparfum

ALCASAN

SCHOONMAAKPRODUCT

Reiniger voor zuurgevoelige oppervlakken.

Ontstopper.

• 0,5 l
• pH 10,5
• Citrusparfum

•1l
• pH >13

DRAIN BLITZ

N
SWA E CO
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SWAN WC DAILY
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50 ml/5 l (1 %)
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BASIC

SAN FORTE

SCHOONMAAKPRODUCT
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Multifunctioneel magneetframe voor
Click’M moppen. Hygiënisch en snel.

Hoogkwalitatieve mop voor het klamvochtig
reinigen van harde vloeren.

• 42 cm
• ± 318 g

• 49 cm
• ± 170 g
• 50 % microvezel en 50 % polyester
• Met magneten voor bevestiging
• 3 soorten Click’M moppen
verkrijgbaar (Twist Mop, Allround
Mop en Heavy Duty Mop)

VELCRO Q-LINE

VLAKMOPPLAAT

Wendbare pvc houder
voor velcro moppen.

• 23 cm, 40 cm en 55 cm
• ± 186 g, 282 g en 370 g
• Aluminium
• Ook beschikbaar met
multilink koppeling

• 30 cm, 40 cm en 55 cm
• ± 180 g, 250 g en 330 g
• Kunststof (ABS/PC)
• Ook beschikbaar met
multifix koppeling

TWIST MOP VELCRO

• 50 cm
• ± 62 g
• 100 % microvezel
• Met pocket voor
bevestiging

NOR
DI
NOR
DI

MICROVEZELDOEK

ORIGINAL MET STEELGAT

Mop voor het klamvochtig reinigen
van sanitair en sterk vervuilde vloeren.

Hoogkwalitatieve microvezeldweil met steelgat voor
duurzame reiniging van vrijwel alle harde vloeren.

• 30 cm en 45 cm
• ± 65 g en 105 g
• 50 % microvezel en 50 % polyester
• Met velcro rug voor bevestiging

• 53 x 70 cm
• ± 120 g
• 100 % microvezel
• Ook verkrijgbaar zonder steelgat

N
SWA E CO

C

N
SWA E CO
LA

LA

C

BEL

BEL
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NOR
DI
NOR
DI

Degelijke mop voor het reinigen van
waterbestendige vloeren.

DIAMOND MOP VELCRO

N
SWA E CO
BEL

Hoogkwalitatieve mop voor het stofwissen en
klamvochtig reinigen van waterbestendige vloeren
in ruimtes met hoge hygiënische eisen.

MICROVEZELMOP

• 30 cm, 45 cm en 60 cm
• ± 85 g, 120 g en 155 g
• 60 % microvezel en 40 % polypropyleen
• Met velcro rug voor bevestiging
• Beschikbaar in groen, blauw en rood
LA

CLICK’M C BASIC MOP

SCRUB MOP VELCRO

MICROVEZELMOP

C

BEL

MICROVEZELMOP

N
SWA E CO
LA

C

N
SWA E CO

Mop met schrobstroken voor het reinigen van stenen vloeren.

• 30 cm, 45 cm en 60 cm
• ± 60 g, 90 g en 115 g
• 100 % microvezel
• Met velcro rug voor bevestiging

• 50 cm
• ± 165 g
• 50 % microvezel en
50 % polyester
• Met pocket voor
bevestiging

MICROVEZELMOP CLICK’M C ALLROUND MOP

• 50 cm
• ± 220 g
• 50 % microvezel,
40 % viscose en
10 % polyamide
• Met pocket voor
bevestiging

DUST MOP VELCRO

Mop voor het snel en effectief
stofwissen van harde vloeren.

Hoogkwalitatieve mop voor het klamvochtig
reinigen van waterbestendige vloeren.

• 30 cm, 45 cm en 60 cm
• ± 55 g, 80 g en 105 g
• 80 % microvezel en 20 % polyester
• Met velcro rug voor bevestiging
C

MICROVEZELMOP

NOR
DI

• 50 cm
• ± 485 g

CLICK’M C TWIST MOP

Multifunctionele mop voor het klamvochtig reinigen
van harde vloeren, wanden, deuren en plafonds.

BEL

Hoogkwalitatief en duurzaam vlakmopsysteem met magnetische sluiting voor Click’M C
moppen. Zeer hygiënisch en ergonomisch.

MICROVEZELMOP

N
SWA E CO

MULTI MOP VELCRO

MICROVEZELMOP

LA

CLICK’M C

C

BEL

VLAKMOPPLAAT

• 30 cm, 45 cm en 60 cm
• ± 80 g, 120 g en 150 g
• 50 % microvezel en 50 % polyester
• Met velcro rug voor bevestiging
• Beschikbaar in groen, blauw en rood
LA

De CLICK’M C is een hoogkwalitatief en innovatief vlakmopsysteem met een revolutionaire,
magnetische klik-sluiting. Extra hygiënisch in gebruik: u hoeft de mop niet met uw handen
aan te raken om ze van het frame te verwijderen.
.

Mop voor het klamvochtig reinigen van harde vloeren.

WINGLET

VLAKMOPPLAAT

Vlakmopplaat met horizontale fixatie
(Q-line) voor velcro moppen.

MICROVEZELMOP
CLICK’M C

CLICK’M TWIST MOP

MICROVEZELMOP

NOR
DI

VLOEREN

CLICK’M

VLAKMOPPLAAT
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VLOEREN
TELESCOOPSTEEL

2-DELIG

2-delige telescoopsteel voor een efficiënte
en ergonomisch verantwoorde, dagelijkse
reiniging.
• 1 m - 1,85 m
• ± 360 g
• Aluminium en kunststof

VLOEREN
SPRENKLER

RESERVOIRSTEEL

MULTI FORTE

SCHOONMAAKPRODUCT

Unieke aluminium steel met een
geïntegreerd waterreservoir.

Hooggeconcentreerde vloer- en
interieurreiniger voor periodiek gebruik.

Neutrale vloerreiniger
voor dagelijks gebruik.

• 1,3 m en 1,45 m
• ± 400 g en 450 g
• Aluminium en kunststof

• 1 l en 3 l
• pH 8,5
• Dennenparfum

•5l
• pH 6,25
• Fantasieparfum

10 ml/5 l

De 2-DELIGE TELESCOOPSTEEL heeft een fris design, ligt
gemakkelijker in uw hand en heeft extra grip in het
midden van de steel. Hierdoor maakt u op een eenvoudige
en ergonomische wijze schoon. Bovendien is de steel
geschikt voor het gebruik in de voedingsindustrie en de
gezondheidszorg.

Vullen, sprayen en schoonmaken! In een paar stappen
laat de SPRENKLER uw vloeren schitteren. Door het
geïntegreerde waterreservoir hoeft u niet meer te
sjouwen met zware emmers. U doseert de optimale
waterhoeveelheid voor uw moppen waardoor u een korte
droogtijd verkrijgt.

40 ml/8 l

TECHNO FLOOR FORTE

SCHOONMAAKPRODUCT

DISPOSABLE MOP

MOP2GO

Disposable microvezelmop voor eenmalig
gebruik, voor het reinigen en desinfecteren
van ruimtes met hoge hygiënische eisen
waar een wasbare microvezeldoek niet is
toegestaan.
• 45 cm
• ± 14 g
• 45 % viscose, 45 % polyester
en 10 % microvezel

Alkalische vloerreiniger
voor periodiek gebruik.

Voedende vloerreiniger
op zeepbasis.

•5l
• pH 11
• Dennenparfum

•5l
• pH 11,25
• Citrusparfum

PAD

3

Connectiepad om de disposable
mop aan de vlakmopplaat
te bevestigen.

MLM DOODLE BUG

• 23,5 x 10,5 cm
• ± 22 g
• 100 % gecomprimeerd melanine

PAD

UNIVERSELE MACHINEPAD

Pad voor het reinigen van tapijt of het droog
opwrijven, polijsten of vochtig moppen van
harde vloeren.
• 43 cm
• ± 265 g
• 100 % microvezel
• Verschillende soorten en
formaten beschikbaar

• 40 cm
• ± 22 g
• Beschikbaar voor Click’M en
Velcro vlakmopplaat

100 ml

Bevochtig de mop met
100 ml water of
gebruik het handige
bevochtigingszakje
(gebruiksaanwijzing op
het zakje).

2

3
30
sec

Wacht
30 seconden
voor gebruik.

Gebruik de mop met
de bedrukte zijde
bovenaan.
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40 ml/8 l

Melamine pad voor het verwijderen
van hardnekkige vervuiling en strepen.

DISPOKOPPELING

PAD

1
De MOP2GO heeft een uniek design met 3 lagen: een
vochtbarrière, een absorptielaag en een reinigingslaag.
Met 1 mop reinigt u tot 20 m² met slechts 100 ml water.

2

FLOOR SOAP

SCHOONMAAKPRODUCT

80 ml/8 l

1

TECHNO FLOOR

SCHOONMAAKPRODUCT
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TEXTIEL HYGIËNE

WASINSTRUCTIES
ONZE MICROVEZELPRODUCTEN HEBBEN EEN UITZONDERLIJK LANGE LEVENSDUUR, MITS U
DE JUISTE WASVOORSCHRIFTEN VOLGT. ZELFS NA VEELVULDIG WASSEN BEHOUDT DE
MICROVEZEL ZIJN KWALITEIT EN VORM.

WASVOORSCHRIFTEN:
Wij raden u aan om de moppen en doeken op 60 °C te wassen met een
wasmiddel voor gekleurde weefsels zoals Greenspeed Wash Liquid.
Maximale wastemperatuur 90 °C
Voor glasmop en glasdoek, maximale wastemperatuur 60 °C

IDEALE SCHOONMAAKOPLOSSING - LINNEN

Gebruik geen bleekmiddel
Drogen op lage temperatuur, maximale temperatuur 40 °C

WASH LIQUID is een ecologisch, vloeibaar wasmiddel dat veilig is voor gekleurde was zoals
microvezeldoeken en -moppen. Zelfs bij lage temperaturen verkrijgt u met Wash Liquid een
uitstekend wasresultaat en verwijdert u alle vet-, eiwit- of zetmeelhoudende vlekken. U kunt
het product gebruiken voor huishoudelijke en semi-industriële machines en bij temperaturen
tot 90 °C.

WASH LIQUID

WASPRODUCT

WASH SOFT

WASPRODUCT

Vloeibaar wasmiddel voor alle
gekleurde was.

Wasverzachter voor huishoudelijke
en semi-industriële machines.

•5l
• Geschikt voor microvezelproducten
• pH 8,5
• Zonnig parfum

•5l
• Niet geschikt voor microvezelproducten
• pH 2,5
• Bloemenparfum

Gebruik geen wasverzachter
Niet strijken

ALGEMENE RICHTLIJNEN:
Vermijd waspoeders, opteer voor vloeibaar wasmiddel.
Gebruik geen wasmiddel met bleekmiddel of optische witmakers.
Gebruik geen wasmiddel met een pH hoger dan 10.
Was microvezelproducten bij voorkeur enkel met andere microvezelproducten.

70 ml/5 kg

SILVER

WASH TOTAL EN COLOR

WASPRODUCT
Waspoeder Total voor alle witte
en kleurvaste was. Waspoeder
Color voor gekleurde was.
• 7,5 kg
• pH 10,5
• Bloemenparfum

30 ml/5 kg

ACCESSOIRE

Was bij voorkeur de moppen en de doeken gescheiden.

WASNET

Wasnet voor microvezeldoeken en -moppen
die gescheiden gewassen worden.

Spoel de moppen en doeken voor het wassen voldoende met water.
Zo verwijdert u de achtergebleven schoonmaakchemicaliën uit de microvezel.
Kies een wasprogramma met beperkte wasbeweging.

• 34 x 38 cm, 46 x 36 cm en 60 x 60 cm
• ± 75 g, 105 g en 175 g
• Nylon

35 g/5 kg
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KEUKEN

BASIC

MICROVEZELDOEK
Kwalitatieve microvezeldoek voor
vrijwel alle oppervlakken.

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil.
Wasbare variant van de klassieke schuurspons.

• 40 x 40 cm
• ± 42 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 4 kleuren

• 10 x 14 cm
• ± 25 g
• 70 % microvezel en 30 % polypropyleen
• Beschikbaar in groen, blauw en rood
NOR
DI

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil
zonder het oppervlak te beschadigen.

MICROVEZELHANDSCHOEN

SCRUB

Voor het reinigen en verwijderen
van hardnekkig vuil zonder het
oppervlak te beschadigen.

• 40 x 40 cm
• ± 60 g
• 50 % microvezel en 50 % polyester

• 16 x 24 cm
• ± 50 g
• 100 % microvezel (lichtgroen) +
70 % microvezel en
30 % polypropyleen (donkergroen)
• Ook beschikbaar zonder scrubzijde

SPRAY CLEAN

KEUKENHYGIËNE

BEL

DIAMOND

MICROVEZELDOEK

N
SWA E CO
LA

C

BEL

NOR
DI

N
SWA E CO
LA

C

STRONG CLEAN

KEUKENHYGIËNE

Gebruiksklare, universele
keukenreiniger.

Universele grootkeukenreiniger en
ontvetter voor dagelijks gebruik.

• 0,5 l en 5 l
• pH 6,25
• Geen parfum

•5l
• pH 9,5
• Geen parfum

IDEALE SCHOONMAAKOPLOSSING - KEUKEN

30 ml/5 l

ULTRA CLEAN

KEUKENHYGIËNE
U gebruikt de HEAVY DUTY MICROVEZELDOEK met zijn uniek patroon en hoog
absorptievermogen in combinatie met STRONG CLEAN om sterk bevuilde oppervlakken in
keukens hygiënisch schoon te maken en te ontvetten. Strong Clean is een geconcentreerde,
ecologische allesreiniger en ontvetter die ideaal is voor werktafels, fornuizen en
keukenmateriaal.

HANDSCRUBBY FLEX

MICROVEZELSPONS

Sterke ontvetter voor
periodiek gebruik.

KEUKENHYGIËNE

OVEN & GRILL CLEAN

Gebruiksklare oven- en grilreiniger.
•5l
• pH 13,5
• Geen parfum

•5l
• pH 12,8
• Geen parfum

60 ml/5 l

MICROVEZELDOEK

HEAVY DUTY

MICROVEZELDOEK

Microvezeldoek met wafelstructuur voor het
reinigen van sterk vervuilde oppervlakken.

Hoogkwalitatieve microvezeldoek
voor vrijwel alle oppervlakken.

• 40 x 40 cm en 52 x 62 cm
• ± 60 g en 120 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 4 kleuren

• 40 x 40 cm
• ± 50 g
• 100 % microvezel
• Beschikbaar in 7 kleuren

• 0,5 l
• pH 8
• Bloemenparfum

INOX POLISH

KEUKENHYGIËNE

OXY DEO

Bleek- en inweekmiddel in
poedervorm.
• 2 kg
• pH 10 (verdund 1 %)

N
SWA E CO
BEL

NOR
DI

Onderhoudsmiddel voor RVS.
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KEUKENHYGIËNE

LA

C

ORIGINAL
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MICROVEZELSPONS

HANDSCRUBBY FLEX

MICROVEZELDOEK

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil.
Wasbare variant van de klassieke schuurspons.

Poleerglasdoek voor het snel, streeploos en duurzaam
reinigen van bestek, glas- en aardewerk.

• 10 x 14 cm
• ± 25 g
• 70 % microvezel en 30 % polypropyleen
• Beschikbaar in groen, blauw en rood

• 70 x 61 cm
• ± 139 g
• 100 % microvezel

NOR
DI

BEL

CITOP ZERO

HANDAFWAS

N
SWA E CO
LA

C

BEL

NOR
DI

N
SWA E CO
LA

C

HANDAFWAS

Geconcentreerd handafwasmiddel
zonder parfum.

Geconcentreerd handafwasmiddel
met citroenparfum.

• 1 l en 5 l
• pH 4
• Geen parfum

• 1 l en 5 l
• pH 7
• Citroenparfum

CREAM CLEAN

SCHUURMIDDEL
Schuurmiddel, ontvet en reinigt krachtig.

PERSOONLIJKE
HYGIËNE

POLEERGLASDOEK

VAATWAS

CITRONET

CRYSTAL LIQUID

Vloeibaar vaatwasmiddel voor
industriële machines.

• 0,5 l
• Niet geschikt voor krasgevoelige
oppervlakken
• pH 9,5
• Geen parfum

• 20 l
• Voor automatische dosering
• pH 14
• Geen parfum

PERSOONLIJKE HYGIËNE
VAATWAS

CRYSTAL POWDER

VAATWAS

Vaatwaspoeder voor universeel gebruik.

Regenereerzout voor vaatwasmachines.

• 10 kg
• Voor huishoudelijke en
semi-industriële machines
• pH 11
• Citroenparfum

• 10 kg
• Voor huishoudelijke en
semi-industriële machines
• pH 7,5

VAATWAS
Ontkalker voor keukentoestellen.
•5l
• pH 2

CRYSTAL CALC

VAATWAS

CRYSTAL SALT
FLO HAND WASH is een ecologische, neutrale handzeep die uw huid respecteert. Het product
is zacht geparfumeerd en laat een frisse geur na. Door zijn milde werking kunt u Flo Hand
Wash veelvuldig gebruiken.

CRYSTAL RINSE

Hooggeconcentreerd spoelglansmiddel
voor vaatwasmachines.

Vloeibare, neutrale handzeep
met aangenaam parfum.

•5l
• Voor huishoudelijke en
semi-industriële machines
• pH 2,75
• Geen parfum

• 0,5 l en 5 l
• Bloemenparfum
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HANDZEEP

FLO HAND WASH
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WERKWAGENS
EN ACCESSOIRES

VULFLES

ACCESSOIRE
Vulfles voor Sprenkler reservoir.

DOSERING

DOUBLE ACTION SPRAY

Praktische, ergonomische spray die
niet alleen sproeit bij het inknijpen,
maar ook bij het loslaten.

• 0,5 l en 1 l

• 0,5 l
• Beschikbaar in zwart,
blauw en rood

DOSERING

NAVULSPRAY INTERIEUR

DOSERING

NAVULSPRAY SANITAIR

Navulspray voor interieurreinigers.

Navulspray voor sanitairreinigers.

• 0,65 l
• Blauw

• 0,65 l
• Rood

DOSERING

DOSEERDOP 10 ML

DOSERING

DOSEERPOMP 30 ML

Doseerdop van 10 ml voor 1 liter fles.

Doseerpomp van 30 ml voor 5 liter bus.

• Loopt automatisch terug tot 10 ml
• Voor Greenspeed 1 l flessen

• Eenvoudig en universeel
• Voor Greenspeed 5 l bus

WERKWAGENS EN ACCESSOIRES
WERKWAGEN
De C-SHUTTLE is een innovatieve werkwagen die u
volledig kunt afsluiten en die bovendien compact
en wendbaar is. U richt de werkwagen naar uw
eigen comfort in. De C-Shuttle is vervaardigd uit 75
% gerecycled plastic. Alle gebruikte materialen zijn
van de hoogste kwaliteit en zijn recyclebaar. U kunt
de C-Shuttle personaliseren met uw eigen design of
logo.

WERKWAGEN

C-SHUTTLE 250

C-SHUTTLE 150

DOSERING

Flexibele werkwagen
met 1 compartiment.

Kraantje voor standaard
Greenspeed 5 liter bus.

• 50 x 101,5 x 67 cm
• 75 % gerecycled plastic

• Handig voor het vullen van doseerflessen
• 5 l bussen zijn zo ontworpen dat ze op
de zijkant geplaatst kunnen worden

WERKWAGEN

C-SHUTTLE 350

ACCESSOIRE

Flexibele werkwagen
met 2 compartimenten.

Flexibele werkwagen
met 3 compartimenten.

Handige riem met opbergmogelijkheden
voor mobiele schoonmaaktaken.

• 85 x 104 x 61 cm
• 75 % gerecycled plastic
• Personaliseerbaar

• 122 x 104 x 61 cm
• 75 % gerecycled plastic
• Personaliseerbaar

• Belt canvas buckle 82 cm - 140 cm
• Canvas - velcro
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KRAANTJE

DOSERING

ECOMIX DOSEERUNIT

Automatisch doseersysteem.
• Voor de dosering van
hooggeconcentreerde producten

WORX BELT
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OVER ONS
WIJ BIEDEN U EEN TOTAALCONCEPT VAN INNOVATIEVE EN EFFECTIEVE
SCHOONMAAKOPLOSSINGEN DIE DUURZAAM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
ZIJN. GREENSPEED GAAT VEEL VERDER DAN DE PRODUCTEN ALLEEN. BIJ
ALLES WAT WE DOEN STAAN BETROKKENHEID, DESKUNDIGHEID, INNOVATIE
EN BETROUWBAARHEID CENTRAAL.
KORTOM, GREENSPEED IS
SCHOONMAAKOPLOSSINGEN.

UW

IDEALE

PARTNER

VOOR

SLIMME

BETROKKEN
We zijn trots om bij Greenspeed te werken. Daarnaast zit servicegerichtheid in
onze genen. Wij bouwen aan duurzame relaties en staan zowel distributeurs
als eindgebruikers bij met deskundig advies. Bij ons kunt u opleidingen,
trainingen en workshops volgen.

DESKUNDIG
Al meer dan 20 jaar bieden we u hoogwaardige kwalitatieve
schoonmaakoplossingen aan. We toetsen onze producten steeds aan
kwantificeerbare efficiëntiecriteria. We laten niets aan het toeval over en
schaven onze producten continu bij.

WILT U MEER INFORMATIE OF WILT U WETEN
WAAR ONZE PRODUCTEN TE KOOP ZIJN?

INNOVATIEF

BEZOEK ONZE SITE WWW.GREENSPEED.EU
OF BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Voor Greenspeed is innoveren een norm. We zijn ruimdenkend en spelen
voortdurend in op de efficiëntie, de duurzaamheid en de gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We zitten niet stil en presenteren u
regelmatig innovaties.

CONTACTEER ONS:

BETROUWBAAR

GREENSPEED@GREENSPEED.EU

Wij doen wat we zeggen. Om de goede werking van onze producten en de
minimale impact op het milieu te garanderen, worden onze producten getest
door onafhankelijke organisaties.

+31 (0)70.345.87.37

Bij Greenspeed hebben we respect voor de omgeving en doen we inspanningen
om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Om onze filosofie verder uit
te dragen, werken we samen met organisaties en partners die onze ideeën
delen.

ADRES:
ROTTERDAM AIRPORTPLEIN 24
3045 AP ROTTERDAM
NEDERLAND

EN GEK... OP SCHOON
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SLIMME SCHOONMAAKOPLOSSINGEN
MET EEN POSITIEVE IMPACT
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