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Hygiënisch
winkelen is
een must
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CleanCarts
Mobiele wasstraat voor supers

Een overzicht van onze werkzaamheden:

Hygiënisch boodschappen doen, dat is waar het
vandaag de dag over gaat. Wij wassen winkelwagens,

• Winkelwagens

mandjes, trolleys, dollies en winkelwagenstallingen

• Mandjes

van diverse grote supermarktketens. Wij voeren nu bij

• Trolleys

• Bakkerskratten

2500 supermarkten onze werkzaamheden uit.

• Dolly’s

• Vuilnisbakken

• Airport trolleys

• Inoxkarren

• Winkelwagenstallingen

Overige branches
Daarnaast werken we ook voor andere branches, zoals
airports (koffertrolleys), bakkerijen (bakkerskratten) en
treinmaatschappijen (vuilnisbakken).

Onze mobiele wasstraat zorgt altijd voor:

Grondige reiniging en desinfectie door de mobiele wasstraat

• Beter resultaat door machinaal reiniging
• Repareren & reinigen tijdens 1 bezoek

“Next level
in reinigingsresultaat.”

• Genoeg capaciteit voor attentie en
betrouwbare service
• Benelux heeft optimale dekking door onze
twee vestigingen
• Digitale werkbonnen voor controle en
overzicht
• Alle winkels bij dezelfde dienstverleners
is voordeliger en efficiënter.

Reinigen van de binnen- en buitenzijde van

“Wij ontzorgen
op het gebied
van hygiëne.”
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winkelwagenstallingen of parkboxen
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CleanShopping
De ultieme hygiënische winkelervaring

Wij denken met onze klanten mee en hechten veel

CleanShopping biedt duurzame en innovatieve

waarde aan samenwerkingen voor de lange termijn.

Gepersonaliseerde inlegstroken

oplossingen zoals hygiënestations voor supermarkten,

Ons assortiment bevat ook gepersonaliseerde

warenhuizen, bouwmarkten, tuincentra en

inlegstroken. Met deze inlegstroken krijgen uw

winkelketens in heel Nederland en België. De extra

winkelwagens nog meer die persoonlijke uitstraling

hygiënemaatregelen van nu leiden ertoe dat er meer

• CleanShopping Hygiene Stations

van uw winkel.

nadruk wordt gelegd op schone winkelwagens en

• CleanShopping Hygiene Booth Station

manden en een algehele hygiënische winkelbelevenis.

• CleanShopping Desinfectie Wipes

Een overzicht van onze producten:

• SmartPole - HygiePole
• U kunt hiervoor een eigen design in full color

De klanten van het voormalige CleanShopping worden

• Verschillende Dispensers

met grote tevredenheid door ons – als het nieuwe

• Desinfectie vloeistoffen

Professionele reparaties en onderhoud

CleanShopping – bediend en maken inmiddels gebruik

• Hygiene producten

Moderne winkelwagens zijn bedrijfszeker, maar

van onze (vernieuwde) oplossingen op het gebied van

hebben niet het eeuwige leven. Door intensief

hygiëne en desinfectie.

aanleveren
• Geen design? Geen paniek. We helpen u
graag met de opmaak en invulling
• De inlegstroken zijn weerbestendig en dus
duurzaam
• Uitvoering is in full color op 0,3 mm wit PVC
in de afmeting van uw promobox handvat

gebruik kan het voorkomen dat een wieltje versleten
is, een muntslot hapert of dat de handscanner

De ultieme hygiënische winkelervaring

houder afbreekt. Ook verkleurde, lelijke handgrepen
en beschadigde tassenhaken zijn veel voorkomende

•O
 pvallend en stijlvol met tal van mogelijkheden

vormen van slijtage.

• Geheel No Touch te gebruiken

Inlegstroken vervangen?

• Verhoogde klanttevredenheid

Geen probleem, ook daar kunnen we u bij helpen.

Vervelend, maar dit lossen wij voor u op. CleanCarts

En bij het plaatsen van nieuwe inlegstroken reinigen

verzorgt naast het wassen ook het onderhoud/

we direct uw afdekkappen separaat van het handvat

reparatie aan uw boodschappen-wagens. Wij zijn er

voor een optimaal resultaat.

dan toch!

•1
 00% duurzame oplossing, voor het
nieuwe normaal
•T
 wo-in-one systeem: handdesinfectie
& desinfectie doekjes
•H
 ygiënisch schone winkelwagens, mandjes,
trolleys en handscanners

Na iedere reiniging van uw winkelwagenpark ontvangt u een
actueel keurmerk. Met deze sticker zien uw klanten dat u waarde
hecht aan een optimale klantbeleving.
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“Milieubewust
én effectief
reinigen.”
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SmartPole - HygiePole
De spray bevat een dispenser met desinfecterende spray. Een
kant en klare oplossing voor het desinfecteren van de hande.
Bij regelmatig gebruik van de spray beperk je verspreiding van
ziektekiemen tot een minimum. Bovendien voelt het heerlijk fris
aan.
Verkrijgbaar met scherm
of A4 poster houder!

• Slimme touchless bediening, minder verspilling door automatische
dosering spray.
• Minder verspilling door automatische dosering spray, eenvoudig
navullen.

SPRAY

Content op de schermen
De content op de schermen wordt beheerd via een internetverbinding. Voor het plaatsen en het
ontwerpen van de content op de zuilen werken wij samen met STRIXI.
De gebruikte doekjes kunnen in de afvalbak in de HygiePole gedeponeerd worden, deze worden gerecycled.

STRIXI verzorgd dagelijks Social Media ondersteuning, Drukwerk, Loyaliteit campagnes, Narrowcasting
en websites/shops voor verschillende supermarkten. Ze werken samen met alle bekende

• Doekjes bestemd voor eenmalig gebruik voor het desinfecteren
van kleine, harde oppervlakken.

supermarktformules en hebben daardoor toegang tot alle content.

DOEKJES

“Informeer klanten
met professionele
content!”

Voordelen
• Informeer klanten met professionele communicatie.
• Opvallend en stijlvol design.
• 100% duurzame oplossing.

strixi.nl
contact@strixi.nl
0297 76 02 56

• Verbruiksartikelen voldoen aan de juiste
toelatingsnummers.

COMBI
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“Wij denken
actief mee met
onze klanten.”

Booth Hygiene Station op accu
Een fijne Booth Hygiene Station dat op accu werkt en kan worden voorzien met een eigen logo.
De automatische hygiënezuil verwelkomt medewerkers en bezoekers. Ideaal voor gebruik in openbare
ruimten, supermarkten, de horeca, kantoren en instellingen.

Gepersonaliseerde Hygiene Stations

De voordelen van Booth Hygiene Stations

Hygiëne stations zijn geschikt om zowel extra
hygiëne in de supermarkt te waarborgen als om te

• Eens in de 2 maanden opladen

zorgen voor een schoon warenhuis of restaurant.

• Vol automatisch
• Zuinig in verbruik dus snel terugverdiend

Het hygiëne station is een two-in-one systeem:

• Verhoogde klanttevredenheid

klanten kunnen automatisch hun handen

• 100% duurzame oplossing

desinfecteren en doekjes gebruiken.

• Opvallend en stijlvol design

Het hygiëne station is in elke RAL-kleur

• Eenvoudig te verplaatsen

leverbaar. Uiteraard is het ook mogelijk om

• Nederlands fabricaat

uw eigen logo erop te plaatsen.

• Levertijd 1 week
• Makkelijk uitneembare
desinfectie wipes
•8
 00 doekjes op een rol
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“Functioneel
en een lust voor
het oog.”
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Vestiging Zuid (hoofdkantoor)
Vlotlaan 186

0174-271493

2681 TV Monster

info@cleancarts.nl

Vestiging Noord
Verlengde Gildenweg 11

0174-271493

8304 BK Emmeloord

info@cleanshopping.nl

