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Werkwijze dienstverlening
Regelmati g aanvullen voorraad
U wordt volledig ontzorgd in het voorraadbeheer, want 
één keer in de 2 tot 4 weken komen wij persoonlijk bij 
u langs om u voorraad up-to-date te houden.

Kastenservice
Bij de kastenservice pakken we alles netjes voor u uit 
en ruimen de schoonmaakkast in. Tevens voeren we 
lege dozen en verpakkingsmateriaal voor u af. Zonder 
extra kosten.

Bruikleensysteem
Verder bieden wij de mogelijkheid de zeepdispensers 
en handdoekautomaten in bruikleen aan te bieden. 
U betaald geen huur, maar alleen de vullingen die u 
afneemt. Interesse? Wij informeren u graag naar de 
voorwaarden.

Toiletbezoek, daar zit een luchtje aan
Geur doet veel voor het welzijnsgevoel van uw gasten, 
klanten, medewerkers en uzelf. De ene geur zorgt voor 
schoon en fris gevoel, de andere geur ontspant of 
maakt juist vrolijk en energiek.
Wij verzorgen er met luchtverfrissers voor dat uw 
bedrijf alti jd goed ruikt. Fris en hygiënisch waar het 
hoort, ontspannen of acti verend waar u dat wilt.
Naast standaard luchtverfrissers kunt u ook kiezen voor 
de luxe geuroplossingen. Voor de ulti eme beleving.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken. 

Wij kunnen veel voor u doen! Wilt u in een persoonlijk 
gesprek de mogelijkheden en oplossingen voor uw 
organisati e bespreken?
Neem contact op voor een afspraak.
Bel 06-48678309 of mail ons info@qspproducten.nl

Ontzorgd Ontzorgd 
U heeft  er geen omkijken naar



One-Stop-Shopping 
Met QSP Producten & Facilitair kiest u voor een part-
ner die uw volledige hygiëne assorti ment kan leveren. 
Daarnaast leveren wij ook (biologische) reinigingsmid-
delen en materialen, afvalzakken, disposables, pallet-
folie en tape.  Op deze manier koopt u, dankzij het One-
Stop-Shopping concept uw facilitaire producten in op 
één adres, tegen de scherpste prijs. Wel zo gemakkelijk. 

Toilethygiëne en poetspapier op rol 
Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en afmeti ngen.

Handhygiëne
Gezonde handen zijn producti eve handen. Goede 
hygiëne is daarom essenti eel. Bij QSP Producten en 
Facilitair kiest u de handreiniger die bij u past, desinfec-
ti e, sanitaire wascrèmes en industriële handreinigers.

Dispensers voor al uw hygiëne oplossingen
Dit betekend voor u dat wij voor elke papier-, texti el-, of 
zeepsoort een bijpassende dispenser kunnen leveren.
    

                                            

Reinigingsmiddelen en materialen met 
respect voor milieu
QSP Producten & Facilitair als uw betrouwbare totaal-
leverancier van schoonmaakproducten. U kunt bij ons 
terecht voor het volledige gamma kwalitati ef hoog-
waardige producten geschikt voor bijna alle sectoren.
Kwaliteitsvolle producten leveren tegen een realisti -
sche prijs en aandacht schenken aan het milieu……

daar willen wij ons dagelijks voor inspannen. Bij QSP 
Producten & Facilitair gaan groene ideeën en krachti g 
reinigingsproducten hand in hand! Wij bieden zowel 
een enzymati sch gamma als ook industriële reinigings- 
en ontsmetti  ngsmiddelen.
         

Een prachti ge oplossing om bij te dragen 
aan ons milieu
De producten van Blinky zijn allemaal gebaseerd op mi-
lieuvriendelijke chemicaliën. Deze schoonmaakmidde-
len zijn verpakt in een lichtgewicht en voor-gedoseerde 
ecotab verpakt in 100% biologisch PVA.
Wij zijn trots om op deze manier een forse bijdrage te 
kunnen leveren aan een schonere en veiligere wereld.

Wij helpen u graag met advies op maat, neem geheel 
vrijblijvend contact met ons op.

Toilethygiëne en poetspapier op rol verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten 
en afmetingen 
Handhygiëne Gezonde handen zijn productieve handen. Goede hygiëne is 
daarom essentieel. Bij QSP Producten en Facilitair kiest u de handreiniger die 
bij u past, desinfectie, sanitaire wascrèmes en industriële handreinigers. 
Dispensers voor al uw hygiëne oplossingen Dit betekend voor u dat wij voor 
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(biologische) reinigingsmiddelen en materialen, afvalzakken, disposables, 
palletfolie en tape.  Op deze manier koopt u dankzij het One-Stop-Shopping 
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Reinigingsmiddelen en materialen met respect voor milieu
QSP Producten & Facilitair als uw betrouwbare totaalleverancier van 
schoonmaakproducten. U kunt bij ons terecht voor het volledige gamma 
kwalitatief hoogwaardige productengeschikt voor bijna alle sectoren.
Kwaliteitsvolle producten leveren tegen een realistische prijs en aandacht 
schenken aan het milieu……daar willen wij ons dagelijks voor inspannen. Bij 
QSP Producten & Facilitair gaan groene ideeën en krachtig reinigingsproducten 
hand in hand! Wij bieden zowel een enzymatisch gamma als ook industriële 
reinigings- en ontsmettingsmiddelen.

Een prachtige oplossing om bij te dragen aan ons milieu
De producten van Blinky zijn allemaal gebaseerd op milieuvriendelijke 
chemicaliën. Deze schoonmaakmiddelen zijn verpakt in een lichtgewicht en 
voor-gedoseerde ecotab verpakt in 100% biologisch PVA.
Wij zijn trots om op deze manier een forse bijdrage te kunnen leveren aan een 
schonere en veiligere wereld.

Wij helpen u graag met advies op maat, neem geheel vrijblijvend contact met 
ons op.
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Afvalzakken
Powersterko recycled materials afvalzakken zijn volledig geproduceerd met in 
Europa ingezameld plastic afval van topkwaliteit: het zogeheten Post-Consumer 
Waste. De afvalzakken worden gemaakt middels co-extrusie, een moderne 
techniek die afvalzakken meerlaags maakt. De drielaagse folie maakt de 
afvalzakken bijzonder sterk, waardoor zij in toenemende mate een goed 
alternatief vormen voor afvalzakken van nieuwe materialen.

           

Take-A-Way assortiment en overige disposables
Uitgebreid disposable en Take-A-Way assortiment. Uw eigen bedrukking op uw 
disposables vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Palletfolie en tape

               

Ook voor palletfolie en tape gaat u naar QSP Producten & Facilitair
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COVID-19 
Het desinfecteren van 
oppervlakten en han-
den is belangrijker dan 
ooit. Bij ons vindt u een 
uitgebreid assorti ment 
COVID-19 gerelateerde 
producten zoals; des-
infecti e middelen voor 

handen en oppervlak, handschoenen, mondmaskers 
en schorten.

Afvalzakken
Powersterko recycled materials afvalzakken zijn vol-
ledig geproduceerd met in Europa ingezameld plasti c 
afval van topkwaliteit.
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