
ONS PROCES
Door de watercomponent (H2O) te extraheren en 
alleen milieuvriendelijke ingrediënten te 
gebruiken, hebben we een schoonmaakproduct 
gecreëerd als geen ander. Het resultaat is een 
revolutionaire oplossing die het transportgewicht 
en -volume drastisch vermindert. Dit resulteert in 
een aanzienlijke CO2-reductie en vermindert onze 
schade aan het milieu drastisch. 

MAXIMALE EFFICIËNTIE
Kleur gecodeerde, portie gestuurde verpakking 
zorgt voor optimaal gebruik en een vlekkeloze 
kostenbeheersing. Maximaliseer efficiëntie en 
productiviteit door simpelweg water toe te voegen 
aan de Blinky eco-tabs. Er is geen dispenser nodig.

GEPRODUCEERD IN POEDER
De Blinky eco-tabs worden geproduceerd in 
poedervorm en verpakt in het 100% biologisch 
afbreekbare PVA-plastic. Het PVA-plastic lost 
volledig op als het in contact komt met water.

100% MILIEUVRIENDELIJK
Sterk geconcentreerde, milieuvriendelijke 
ingrediënten, unieke in warm en koud water oplosbare 
eco-verpakking. Het productieproces is ontworpen om 
zo energiezuinig mogelijk te zijn. Dit leidt tot een 
CO2-reductie van maar liefst 80% tijdens het transport 
van onze producten.

KOSTENBESPAREND
Portie gestuurde oplosbare Blinky eco-tabs zorgen voor 
een optimale kostenbeheersing, tot wel 90% volume-
en gewichtsvermindering bij huidige producten. 
Eenmalige behandeling voor een verbeterd 
tijdmanagement. Doseersysteem is niet vereist voor 
onze producten.

TECHNOLOGISCHE VOORDELEN
De unieke op poeder gebaseerde enkelvoudige 
verwerkingsformule is oplosbaar in elk type 
omgekeerde osmose, zout, grond, regen en 
oppervlaktewater.

RISK MANAGEMENT
Alle Blinky eco-tab-producten kunnen op dezelfde 
pallet worden vervoerd zonder in strijd te zijn met 
gevaarlijke effecten of ADR / RID / IMDG / IATA / ADN-
beperkingen.

MISSIE
Blinky levert hoogwaardige schoonmaakproducten aan 
zowel onze bedrijven als consumenten, die de 
samenleving ten goede komen in termen van kosten, 
gemak, kwaliteit en het grootste respect voor het 
milieu.

MISSIE STATEMENT
Met dit innovatieve assortiment hoogwaardige 
schoonmaakproducten streeft Blinky naar maximale 
waarde en gemak. Onze producten helpen bedrijven de 
volgende stap te zetten in maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, terwijl particuliere 
consumenten hun negatieve impact op het milieu 
verder kunnen minimaliseren.

VISIE
We streven naar optimaal gemak met een zeer 
innovatief product dat de klant, het bedrijf en het 
milieu dient.



ONZE PRODUCTEN
BLINKY INTERIEUR

BLINKY SANITAIR

BLINKY ONTVETTER

WAAROM BLINKY ECOTABS?

VRAGEN? CONTACTEER ONS!
Bezoek de website: www.qspproducten.nl

Email: info@qspproducten.nl

Telefoon: 06-48 67 83 09

ONZE PRODUCTEN
BLINKY ALLES- & VLOERREINIGER

BLINKY SANITAIR GEL

BLINKY DESINFECTIEMIDDEL

Milieuvriendelijke en fris ruikende 
formule, ideaal voor dagelijkse 
reiniging. Ontworpen voor 
professionele reiniging van harde 
oppervlakken, ramen en spiegels.

Milieuvriendelijke krachtige 
badkamerreiniger voor het 
periodiek reinigen van alle sanitaire 
voorzieningen. Verwijdert 
moeiteloos al het veel voorkomende 
vuil en roet.

Milieuvriendelijke en fris ruikende 
formule, ideaal voor de dagelijkse 
reiniging van voedselbereidings-
en consumptiegebieden. 
Ontworpen voor professionele 
keukens, restaurants en 
werkkantines. Moeiteloze 
verwijdering van dierlijke en 
plantaardige vetten.

Milieuvriendelijke vloerreiniger, zeer 
geschikt voor gebruik op alle 
waterafstotende ondergronden (PVC, 
linoleum, natuursteenvloeren etc.) Laat 
een aangename frisse geur achter na het 
reinigen, even geschikt voor 
handreiniging als bij gebruik van 
reinigings-, schrob- en stofzuigmachines.

Milieuvriendelijke sanitair-gel
reiniger voor de dagelijkse 
reiniging van alle sanitair
gebouwen. Verwijdert moeiteloos 
al het veel voorkomende vuil en 
roet. Ideaal voor toiletten en 
marmeren oppervlakken.

Eco-vriendelijk Blinky
desinfectiemiddel is een nieuwe 
generatie desinfectiemiddelen. Het 
ontsmettingsmiddel van Blinky 
desinfecteert alle oppervlakken.

100% MILIEUVRIENDELIJK
Een CO2-reductie van maar liefst 
80% tijdens het transport van 
onze producten.

KOSTENBESPAREND
Portie gestuurde oplosbare Blinky 
eco-tabs zorgen voor een optimale 
kostenbeheersing, tot  wel 90% 
volume- en gewichtsvermindering 
bij huidige producten.

RISICOMANAGEMENT
Alle Blinky eco-tab producten 
kunnen op dezelfde pallet 
vervoerd worden.

100% VEGANISTISCH
Alle Blinky eco-tab producten zijn
100% veganistisch.

TECHNOLOGISCHE VOORDELEN
Unieke formule voor eenmalig gebruik 
op poederbasis.


