We zijn goed in het verzorgen van optimale hygiëne voor
sanitaire ruimtes, keukens en vloeren. Dat regelen we voor u.
Allemaal op servicebasis zonder investeringen van uw kant en...

als we er toch zijn ...
... profiteert u ook van onze nieuwe aanvullende diensten !

De one-stop-service van Quality Services
Een vaste QS-servicemedewerker komt regelmatig bij u op
locatie en zorgt voor de levering van sanitaire benodigdheden,
dameshygiëne, schoonloopmatten, vloerwissers, keukenlinnen en
voor de periodieke controle van de automaten. Zo creëren we extra
waarde én besparingen voor u.

En als we er toch zijn ...

Ja! Als we er toch zijn ...
Dan kunnen we nog meer bieden. We hebben een paar prachtige,
duurzame concepten ontwikkeld die besparingen voor u opleveren,
en waarmee we samen bijdragen aan een circulaire economie en een
gezond milieu.

Biobox: AFVALSTROMEN
SCHEIDEN
Als we er toch zijn... scheiden we graag uw
afvalstromen en nemen we een deel van uw
afval mee retour.
Quality Services levert een zeer duurzame combinatie van
afvalbakken op huurbasis. Hiermee bieden we een concrete en
heldere manier om afvalstromen beter te scheiden, waardoor
het milieu minder belast wordt.
De bakken zijn bedoeld voor kartonnen bekers, restafval,
papier en plastic/metaal en zijn om drie redenen duurzaam:

1• Ze zijn gemaakt van kraftliner karton, een natuurproduct
waarvoor bomen zijn gekweekt en geen bossen zijn gekapt.
2
• Ze zijn herbruikbaar en hebben een levensduur van minimaal 5 jaar.
3
• Na hun levensduur zijn ze 100% recyclebaar voor hergebruik in de
papier-industrie.
Goed om te weten
Het kraftliner karton is met een licht vochtige doek afneembaar, zodat u de
bakken altijd hygiënisch schoon kunt houden.
Wij plaatsen deze afvalbakken op basis van huur.
Zo hoeft u geen investering te doen.

En als je de Biobox toch hebt...
CupR: VAN KOFFIEBEKER NAAR TOILETPAPIER
Worden er in uw bedrijf veel kartonnen bekers
gebruikt?
Dan is ons CupR-concept een prachtige manier om circulair en
kostenbesparend te ondernemen. In dit concept worden uw
koffiebekers door ons ingezameld en gerecycled, en krijgt u ze in
de vorm van toiletpapier weer terug.
Hoe werkt CupR?
CupR werkt in combinatie met ons afvalbakkenconcept. U
huurt bij ons vier duurzame afvalbakken en zamelt daarmee
restafval, papier, plastic/metaal en kartonnen (koffie)
bekers apart in. De gebruikte, ingezamelde bekers worden
door de QS servicemedewerker (die tóch al bij u langskomt)
afgevoerd en via ons depot naar de papierfabriek
getransporteerd. Daar worden de bekers verwerkt, en
het pulp wordt weer gebruikt voor het produceren van
toiletpapier!
Benieuwd hoe het concept precies werkt?
Bekijk dan het korte filmpje op:
www.qualityservices.nl/concepten

TOWEL TO ROLL CYCLE SERVICE
Kiest u voor handdroging met papier? Met
dit concept hergebruiken we uw papieren
vouwhanddoeken tot toiletpapier.
Deze service werkt op huurbasis. De gebruikte, papieren
handdoeken, verzameld in de speciale QS afvalbak worden
voor een laag bedrag per maand opgehaald. Wij brengen
het papierafval naar onze papierverwerkers en die maken
er toiletpapier van. Cirkeltje rond!

250 VERBRUIKSARTIKELEN VIA
ONZE WEBSHOP
Ons assortiment bevat zo’n 250 verbruiksartikelen. Van allesreiniger tot afvalzak, en van
vaatwasmiddel tot vouwhanddoekje. Op www.qualityservices.nl/webshop vindt u alles
wat er nodig is voor de dagelijkse schoonmaak en hygiëne.

Als we er toch zijn ... n emen we graag de
extra bestellingen mee!
• COVID 19 assortiment
• Schoonmaakmiddelen
• Schoonmaakmaterialen
• Afvalzakken

www.qualitydirect.nl

Uitzonderlijke wensen? Daag ons uit!

Want als we er toch zijn ...
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