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Reiniging

Smering

 Reinigingsmiddelen

 Oliën
 Vetten

 Handhygiëne producten

Attributen

Absorptie

 Spuiten & sproeien
 Mengen & doseren
 Tappen & pompen

 Poetsdoeken
 Poetspapier
 Matten & korrels

Reinigingsmachines

Veiligheid (PBM)

















Veeg-/ veegzuigmachines
Schrobzuigmachines
Eenschijfmachines
(Water-)stofzuigers
Hogedrukreinigers
Accesoires & onderdelen
Service

Oogbescherming
Gehoorbescherming
Adembescherming
Handschoenen
Veiligheidsschoenen
Valbeveiliging
Kleding

Desinfectie

Private Label

 Oppervlakte desinfectie
 Hand desinfectie

 Reinigingsmiddelen
 Smeermiddelen

ecostar

Bij Ecostar kiezen we voor simpele, maar doeltreffende
reinigings- en onderhoudsoplossingen, waarmee prettiger
en efficiënter wordt gewerkt, in elke zakelijke organisatie,
van klein tot groot.

Trefwoorden voor onze productengroepen zijn:

 Reinigingsmiddelen
 Smeermiddelen
 Poets- en absorptiematerialen
 Reinigingsmachines
Wij bieden u gemak in de dagelijkse drukte zodat er voor
 Desinfectieproducten
iedereen meer tijd overblijft voor de kernactiviteiten binnen  Persoonlijke bescherming
het bedrijf. In Nederland plegen inmiddels meer dan 8000
 Attributen
bedrijven met onze groene probleemoplossers op deze
 Private label
wijze verantwoord en efficiënt onderhoud.
Het innovatieve schuilt in het gebruik van de grondstoffen:
ecologisch verantwoorde alternatieven voor de
Trefwoorden voor onze producten zijn:
traditionele, chemische middelen. Ecostar is vooral gericht
op innovatieve vindingen. Wij zijn steeds op zoek naar
 Veilig
nieuwe toepassingen voor grondstoffen, uiteraard in nauw
 Handig
overleg met onze klanten zoekend naar ecologische
 Krachtig
vernieuwingen, zonder dat dit ten koste gaat van de
 Verantwoord
kwaliteit.
 Ecologisch
 Innovatief
Naast universele toepassingen ontwikkelen wij ook
Ecostar is sinds 1993 gespecialiseerd in de ontwikkeling en
verkoop van hoogwaardige en milieuverantwoorde
reinigings- en onderhoudsproducten voor de zakelijke
gebruiker.
Ecostar voorziet in een productenrange voor legio
toepassingen. Onze groene probleemoplossers voldoen
aan de hoogst mogelijke eisen voor wat betreft kwaliteit,
veiligheid en milieu. Onze producten vormen een
alternatief voor de traditionele, mensonvriendelijke en
milieubelastende middelen.

maatwerk: reinigings- en onderhoudsproducten afgestemd
aan uw behoeftes en specificaties. Maatwerk dat een
toegevoegde waarde garandeert binnen uw bedrijf.
Kwaliteit en service staan bij Ecostar hoog in het vaandel.
Naast een hoge kwaliteit stellen wij hoge eisen aan onze
serviceverlening. Met 20 jaar expertise op het gebied van
industriële reinigings- en onderhoudsoplossingen is Ecostar
voor u de ideale partner.
Mail of bel ons op 053-450 03 03 voor een live
demonstratie.

veilig | krachtig | verantwoord | handig | ecologisch | innovatief

Een natuurlijke keuze
door: minder
gevarentekens,
biologisch
afbreekbaar en
ecologisch
verantwoord reinigen

Reinigingsmiddelen & Handhygiëne

Onze standaard reinigingsmiddelen kunnen onder meer worden ingezet voor:









Ontvetten, ontkalken en ontroesten
Neutraal reinigen
Verwijderen van inkten, pigmenten, graffiti, algen, lijm- en kleefstoffen
Verwijderen van zetmeel, eiwit, voedselresten etc.
Persoonlijke verzorging
Reinigen van muren, vloeren, plafonds, deuren, kasten, kozijnen en gevels
Reinigen van gereedschappen, onderdelen, machines, voertuigen, gebouwen etc.
Geurvernietiging

veilig
krachtig
verantwoord
handig
ecologisch
innovatief

Maatwerk
Omdat de vragen en de wensen van onze klanten zeer uiteen lopen en soms specifiek van toepassing zijn voor uw eigen
situatie, is er vaak behoefte aan maatwerk; indien nodig ontwikkelt Ecostar graag een product voor u op maat om sneller,
efficiënter, veiliger en gemakkelijker mee te werken.

Smeermiddelen

Voor daar waar zaken subliem gesmeerd moeten
worden

Ecostar levert smeeroliën, vetten en
droogsmeermiddelen voor vrijwel alle toepassingen.

Onze smeermiddelen kunnen onder meer worden
ingezet om de volgende problematieken aan te pakken
bij het onderhouden, smeren, conserveren van:

Onze producten onderscheiden zich door hoogwaardige
ingrediënten als P.T.F.E. en keramische bestanddelen.
Deze bieden in de meeste gevallen in een lagere
smeringinterval, een betere smering en een langere
standtijd.

allerlei soorten draai- en schuifconstructies, kettingen,
leibanen, kabels, installaties, lierkabels, lagers,
scharnierpunten, stempels, sloten, transportbanden,
twistlocks, spindels etc.

Onderhoud met Ecostar smeermiddelen betekent voor u
dan ook een langere levensduur van uw machines en
een fikse besparing op uw onderhoudskosten.

Voor daar waar zaken subliem gesmeerd moeten lopen

Reinigingsmachines

Ecostar levert Nilfisk Alto reinigingsmachines
Ecostar heeft voor uw bedrijf professionele Nilfisk Alto
schrobzuigmachines voor het reinigen van alle
vloersoorten. Deze schrobmachines kunnen gebruikt
worden in smalle winkelgangen of grote industriële
bedrijfspanden. Nilfisk Alto heeft voor elk
reinigingsprobleem een gepast model schrobmachine
met bijbehorende accessoires.
De professionele veegmachines en veegzuigmachines
van Nilfisk Alto, zijn geschikt voor gebruik voor
professionele toepassingen in de industrie.

Deze veegmachines en veegzuigmachines zijn op
meerdere terreinen (binnen en buiten) te gebruiken.
En natuurlijk biedt Ecostar u ook een uitgebreid gamma
aan stofzuigers, stofwaterzuigers, waterzuigers,
stofafzuigsystemen van Nilfisk Alto. Deze stof- en
waterzuigers zijn zowel voor professioneel als industrieel
gebruik.
Naast al deze machines heeft u natuurlijk een ruime
keuze uit allerlei soorten hogedrukreinigers, opties,
accessoires en lease- en servicecontracten.

Veiligheidsoplossingen (PBM)

Ecostar is dealer van Honeywell persoonlijke
beschermingsmiddelen
Honeywell (voorheen Sperian) staat voor innovatieve,
kwalitatief hoogstaande persoonlijke
beschermingsmiddelen en dienstverlening. De naam
staat eveneens symbool voor onze belofte om uw
werknemers door betrouwbare, comfortabele en mooie
producten de grootste vrijheid en veiligheid op hun
werkplek te bieden en zo hun productiviteit te laten
stijgen.
Dit engagement steunt op drie pijlers:
Een integraal programma van persoonlijke
beschermingsmiddelen dat perfect beantwoordt aan de
specifieke behoeften van uw medewerkers.

behoeften in uw eigen ontwikkeling- en
productievestigingen in producten te vertalen. Alleen zo
kan een nauwe vertrouwensband tussen product en
gebruiker ontstaan.
Constante vernieuwingsdrang, om de producten op het
vlak van veiligheid, comfort en design volgens de
marktbehoeften te optimaliseren of opnieuw te
ontwikkelen. Alleen de producten die voldoen aan de
comfortbehoeftes van uw medewerkers worden ook
gedragen en zorgen dan pas voor veiligheid en
vertrouwen.
Honeywell is wereldmarktleider en beschikt over een
wereldwijd dealernetwerk. Op deze wijze kunt u als klant
altijd zeker zijn van een persoonlijke aanpak, zeker bij
Ecostar.

De Honeywell experts volgen de marktontwikkelingen
en vereisten van de gebruikers op de voet, om die

Veiligheid met de grote V van vertrouwen

Attributen op makkelijk mee te werken

Natuurlijk levert Ecostar naast haar vloeibare
oplossingen ook de nodige attributen om deze in de
praktijk te kunnen gebruiken
Hierbij kunt u o.a. denken aan spoeltafels (ook wel
bekend als Flush-Brush), vetschaarspuiten,
zeepdispensers en dispenserwagens voor
absorptiekorrels.
Daarnaast bieden wij een compleet pakket aan spuiten,
zoals (schuim-)triggers, drukspuiten en

hogedrukreinigers om onze reinigingsmiddelen ook
goed te kunnen inzetten.
Ook voor uw sanitaire inrichtingen biedt Ecostar u een
compleet assortiment toiletgarnituur en sanitaire
accessoires en dispensers in diverse uitvoeringen en
kwaliteiten. Van kunststof materialen tot oersterk RVS
wanddispensers en alles waar daar tussenin zit. Neem
voor meer informatie contact met ons op.

Poets- & absorptiematerialen

Poetsdoeken en absorptiematerialen
Reinigen, poetsen en absorberen; voor al deze werkzaamheden heeft Ecostar voor u handige en ecologische
verantwoorde materialen.
Variërend van (poets-)papier tot gerecyclede poetslappen en absorptiedoeken & -snakes voor olie en andere vloeistoffen.







Poetslappen en -doeken (woven en non-woven)
Poetspapier
Olie absorberende matten & korrels
Universeel absorberende matten & korrels
Toilet (hygiëne) verbruiksartikelen
Attributen om bovenstaande gemakkelijk te gebruiken

Poets- en hygiënepapier, poetslappen, poetskatoen en (non-)woven reinigingsdoeken

Desinfectie

Ecostar biedt een divers aantal Aseptix producten die een goede en onderbouwde desinfectie bieden
Aseptix gaat verder dan de zeer algemene adviezen over het aloude en algemeen geaccepteerde misvatting dat 70%
alcohol altijd desinfecteert. Veel producten die 70% alcohol bevatten pretenderen goed te desinfecteren maar
onderbouwd is het in de meeste gevallen niet. Terwijl dit natuurlijk wel belangrijk is want hoe snel en in welke mate dood
het virussen en bacteriën eigenlijk? Een essentiële vraag want als het afdodingsproces te langzaam kan dat inhouden dat
er niet volledig en dus niet voldoende wordt gedesinfecteerd.
Stel uzelf de volgende vragen:
 Desinfecteert het product eigenlijk wel binnen de verwerkingstijd?
 Wordt dat aangetoond door onafhankelijke testen?
 Bestaat er een EN-norm voor het type bacterie of virus dat ik wil afdoden? ...en zo ja: Voldoe ik daaraan met mijn huidige
product en werkwijze?
 Is het product ook geregistreerd met de desinfecterende werking?
 Wat is de werkzame stof in het product?
De producten van Aseptix zijn gebaseerd op een laag percentage waterstof peroxide dat afbreekt in water en lucht en
bevatten geen Phenolen, Quats of Triclosan. Hierdoor zijn deze producten uiterst mens- en milieuvriendelijk.

Private Label voor elke organisatie

Ecostar Private Label reinigings- en onderhoudsproducten
Bent u handelsondernemer, groothandel of wilt u reinigingsproducten kunnen
meeleveren met uw eigen producten of diensten?
Dan is het voor u wellicht interessant om onder uw eigen bedrijfsnaam, eigen
productnaam en in uw huisstijl onze ‘vloeibare oplossingen’ aan te bieden aan
uw klanten. Ecostar helpt u hier graag mee
zonder de verplichting van grote afnames.
Ecostar heeft hiervoor alle faciliteiten in huis.
Uw voordelen op een rijtje
 Ons gehele assortiment reinigingsoplossingen in uw huisstijl
 Vanaf kleine oplages leverbaar
 Geen designkosten voor opmaak van het etiket in uw eigen huisstijl
 Levering van digitaal fotomateriaal t.b.v. promotie op uw website
 Verpakkingen: 500 ml. sprayflacon, 1 ltr. fles, 5, 10, 20, 25 en 60 ltr. cans
 Eén centraal aanspreekpunt, alles onder een dak geregeld
 Scherpe prijzen
 Snelle levering

Uw productnaam op uw etiket, in uw eigen huisstijl

Als een vis in het water
Waag de sprong
Inzicht in mogelijkheden
Het wisselen van leverancier is iets wat u niet vaak doet.
Daarom maken we voor u binnen een paar stappen
inzichtelijk waar wij met onze producten voor uw
organisatie van meerwaarde zijn.
U neemt toch geen genoegen met “ok”!? Ook al heeft u
al jaren producten waar u tevreden over bent is de kans
groot dat onze producten u zullen verbazen. Dat is
namelijk onze dagelijkse ervaring en de reden waarom
onze klantenkring dagelijks groeit. Of het nu de vloer is
die tóch schoon wordt of een onderdeel ontvet kan
worden zonder dat u daarbij vervelende dampen
inademt. Uw tevredenheid kan daarmee van gewoon ok
naar geweldig. Dat is de meerwaarde die u koopt en
waarom u zich bij ons als een vis in het water zult voelen.

Oplossingen

Ook als het even tegen zit, zijn wij er voor u
Zo kunt u rekenen op onze probleemoplossende
producten en service, waarmee wij u hulp bieden om
sneller en veiliger te werken. Daarom bieden wij u onze
100% tevredenheidgarantie. Wij werken aan lange
termijn relaties. Daarvoor moeten onze oplossingen voor
u van meerwaarde zijn, vanaf de eerste dag. Dat is ons
streven, daar staan we voor.

Inzicht en overzicht
Inzicht in de kwaliteit van onze producten en
serviceverlening
Wij vinden het belangrijk dat u inzicht krijgt in de
kwaliteit van onze producten en serviceverlening.
Daarom bieden wij onze klanten op onze website de
mogelijkheid meningen en ervaringen met elkaar te
delen. Klanten kunnen op onze website een beoordeling
geven over producten en onze serviceverlening.

Goede producten zonder vage randjes
Ons 20-jarig bestaan onderstreept al jaren op rij
de kwaliteit van onze producten en service. In Nederland
plegen meer dan 8000 bedrijven met onze groene
probleemoplossers verantwoord en efficiënt onderhoud.
Waarbij zij ook kunnen vertrouwen op een solide partner
waar kwaliteit en milieu niet alleen woorden zijn maar
ook bij de daad gevoegd worden door o.a. ISO 14001
milieucertificering. Zo versterkt u uw MVO beeld en
waarborgt u kwaliteit binnen uw organisatie.
Productadvies
SCHOLING is een woord dat bij Ecostar met hoofdletters
geschreven wordt. Wij ondersteunen onze
productadviseurs met de nodige scholing en training en
houden de kwaliteit van hun functioneren in de
gaten. Zodat ze producten adviseren die goed aansluiten
bij uw werksituatie, u tijd en kosten besparen. Producten
die een alternatief vormen voor traditionele,
mensonvriendelijke en milieubelastende middelen. Zij
kennen de markt, daar kunt u op rekenen!

Maak kennis

Waag de sprong

Als een vis in het water
Wij houden u graag op de hoogte
Graag informeren wij u over innovaties die u voordeel
kunnen bieden in uw dagelijkse werk en bedrijfsvoering.
Geheel toegesneden op uw branche ontvangt u van
ons tips en andere nuttige informatie die bij uw
werksituatie passen.
Surf snel naar www.ecostar.nl en meld u aan op onze
nieuwsbrief.

Wij denken met u mee. Denkt u met ons mee?
Wij houden u graag op de hoogte. Daarnaast vinden wij
het fijn als u met ons meedenkt. Zo helpt u ons onze
service aan u te verbeteren, nu en in de toekomst.
Zo werken wij bijvoorbeeld hard aan uitbreiding en
verbetering van onze webshop. Indien u met ons mee
wilt denken over verbeteringen stellen wij dit zeer op
prijs.
Klik hier voor contact.

Gesprek
Wij werken voortdurend aan een betere toekomst voor
onze klanten. In ons geval wil dat zeggen, betere
producten en een betere dienstverlening. Daarom is het
voor ons belangrijk om te weten wat u bezig houdt.
Heeft u een vraag, klacht of suggestie? Wij helpen u
graag verder.
Onszelf voortdurend willen verbeteren zit nu eenmaal in
ons DNA. Daar werken we dag en nacht aan en niet
zonder resultaat. Bij Ecostar vinden we dat je ‘mooie
praatjes’ nooit mag gebruiken om klanten te lokken,
maar vanaf het eerste contactmoment daadwerkelijk de
daad bij het woord moet voegen. We zijn meteen
duidelijk en stellen de dingen niet mooier voor dan ze
zijn.
Antwoord op uw vragen
U kunt voor vragen contact met ons opnemen. Op de
manier die het beste bij u past. Neem voor persoonlijk
advies contact op met uw productadviseur.
Deskundige medewerkers die voor u klaar staan
Met onze binnen- en buitendienstmedewerkers werken
wij elke dag opnieuw aan oplossingen voor uw
werkomgeving, zodat u ervoor kunt zorgen dat uw
klanten en medewerkers tevreden zijn. Daarom blijven
wij graag met u in gesprek. Neem contact met ons op
voor een vraag, opmerking of suggestie:
U kunt ons bellen van maandag t/m vrijdag van
8:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 053-450 03 03
E-mail adres info@ecostar.nl

Als een vis in het water

natuurlijk meer!
Ecostar B.V.
Het Lentfert 34
7547 SR Enschede
info@ecostar.nl
www.ecostar.nl
Tel. 053-450 03 03
Fax 053-450 03 04

