Hoogwaardig gerecycled schoonmaakmateriaal
voor non-food industrie
In OrangeBrush komen meer dan 100 jaar kennis

langer mee dan traditionele schoonmaak-

en ervaring samen. Dit heeft geresulteerd in een

materialen. Met OrangeBrush voldoe je aan alle

premium lijn non-food schoonmaakproducten

moderne eisen op het gebied van duurzaamheid,

gemaakt van gerecycled, lichtgewicht materiaal.

gebruikscomfort, veiligheid en efficiëntie. Voor

Zowel het kunststof als de vezels bestaan uit

elke schoonmaakklus biedt OrangeBrush het

gerecycled materiaal. De producten garanderen

juiste materiaal, waarmee je moeite, tijd en

een perfect schoon eindresultaat en gaan veel

geld bespaart.

Jouw bedrijf
in control
Wij helpen je bij het organiseren en optimaliseren
van de werkplek volgens de 5S-methode en LEAN
Management. Wij bieden een totaaloplossing,
waarmee alle stukjes op de juiste plaats vallen.
Letterlijk én figuurlijk.

Kwaliteit verzekerd
OrangeBrush wordt vervaardigd in exclusieve samenwerking met FBK®. Het Deense kwaliteitsmerk
ontwikkelt al sinds 1887 reinigingsgereedschap.
Waar FBK® zich richt op food, bedient OrangeBrush de non-food industrie. OrangeBrush wordt
onder andere gebruikt in de volgende markten:
Carwash, (Petrochemische) industrie, Transport &
automotive, Scheepvaart, Schoonmaakbedrijven,
Landbouw, Constructie en Non-food Retail.

5S

volgens
SORTEREN

SCHOONMAKEN

SCHIKKEN

SORTEREN | De OrangeBrush-dealer adviseert
over het efficiënt samenstellen van het
assortiment borstelwerk, afgestemd op de
specifieke gebruikerstoepassing.
SCHIKKEN | De producten worden - indien
gewenst - geleverd in combinatie met een ophangrail of schaduwbord, waardoor de producten
altijd een duidelijke, vaste plaats hebben.
SCHOONMAKEN | OrangeBrush biedt een
totaalpakket borstelwerk voor de professionele
schoonmaak in een non-food omgeving.

STANDHOUDEN

STANDAARDISEREN

STANDAARDISEREN | Door OrangeBrush te
gebruiken worden methodes (S1 t/m S3) en
verantwoordelijkheden automatisch vastgelegd.
STANDHOUDEN | Werken met OrangeBrush is leuk
en fijn! Medewerkers hebben eer van hun werk en
ervaren de producten als prettig om mee te
werken. Dat stimuleert medewerkers om de
methodes te handhaven.

Handvegers en blikken
Ideaal voor kleine schoonmaakklussen: onze compacte, ergonomische (hand)vegers
en blikken. Gebruik de medium handveger voor het verwijderen van stof en lichte
vervuiling en de harde handveger voor hardnekkig en/of nat vuil. De handvegers zijn
verkrijgbaar met een open of gesloten stofblik. De stofblikken zijn voorzien van een
handige waterkeerrand. Het gesloten stofblik is tevens verkrijgbaar in een
steeluitvoering met bijpassende schuine bezem.
Omschrijving

Artikelnummer

% gerecycled

Handveger 340 x 35 mm medium

OB10252

80%

Handveger 340 x 35 mm hard

OB10255

80%

Ergonomisch hygiënisch stofblik 300 x 310 mm
polypropyleen

OB80301

98%

OB80302

98%

OB80205

63%

(te gebruiken in combinatie met OB20195, 2x OB80204 en
2x OB29802)

OB80201

67%

Smalle bezem schuin 300 x 35 mm medium

OB20195

80%

Steel clip polypropyleen voor hotelstofblik

OB80204

98%

Aluminium steel met dop 800 x 25 mm

OB29802

10%

(te gebruiken in combinatie met handveger OB10252 of OB10255)

Stofblik 295 x 320 mm met klemsyteem voor handveger
(te gebruiken in combinatie met handveger OB10252 of OB10255)

Hotelstofblik met beugelgreep polypropyleen 7 liter
(te gebruiken in combinatie met handveger OB10252 of OB10255 of
handtrekker OB28243)

Hotelstofblik polypropyleen 7 liter zonder steel
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Vegers, trekkers en stelen
De harde veger is geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor gebruik in
vochtige omstandigheden. Voor het verwijderen van stof en lichte vervuiling volstaat
een zachte veger. De combiveger is uitgerust met harde en zachte vezels. Met de
harde vezels maak je hardnekkig vuil los. Met de zachte vezels veeg je het losgekomen
vuil weg. Voor het aantrekken van vochtige substanties gebruik je een trekker. De vegers en trekkers zijn verkrijgbaar in combinatie
met verschillende ergonomische stelen, gemaakt van aluminium voor intensief gebruik en lichtgewicht kunststof voor normaal
gebruik. De kunststof stelen hebben als voordeel dat ze 20% lichter zijn dan aluminimum. Dat geeft nog meer gebruikscomfort.
Omschrijving

Artikelnummer

% gerecycled

Hoekschrobber 285 x 110 mm medium

OB20155

82%

Schrobber 30 cm

OB20130

77%

Veger hard 45 cm

OB20245

81%

Combiveger 30cm

OB20330

82%

Combiveger 40cm

OB20340

82%

Combiveger 50cm

OB20350

82%

Combiveger 60cm

OB20360

77%

Veger zacht 30cm

OB20430

79%

Veger zacht 40cm

OB20440

79%

Veger zacht 60cm

OB20460

70%

Vloertrekker uit één stuk 400 mm

OB28400

79%

Vloertrekker uit één stuk 600 mm

OB28600

79%

Vloertrekker 400 mm schuifcassette zwart

OB28406

62%

Vloertrekker 600 mm schuifcassette zwart

OB28606

62%

Kunststof steel 1500 x 32 mm

OB29904

98%

Kunststof steel 1300 x 32 mm

OB29903

98%

Ergo steel aluminium 1500 mm x 30 mm

OB29814

29%

Ergo steel aluminium 1300 mm x 30 mm

OB29813

29%

Handborstels en handtrekkers
In de regel geldt: Hoe hardnekkiger het vuil hoe harder de borstel, maar je moet
natuurlijk oppassen met kwetsbare oppervlakken. Gebruik voor kwetsbare
ondergronden, zoals glas en lak, een zachte borstel met gespleten vezelpunten. Een
borstel met gespleten vezelpunten houdt bovendien langer water vast voor een
efficiënte reiniging. De handborstels zijn voorzien van een speciale rubberen stootrand
om krassen te voorkomen.

Omschrijving

Artikelnummer

% gerecycled

Hoek- / voegenborstel

OB19001

80%

Handborstel hard

OB19002

80%

Handborstel zacht - gespleten vezel

OB19003

80%

Handborstel lange handgreep zacht - gespleten vezel

OB19004

82%

Afwasborstel 255 x 28 mm medium

OB10463

82%

Nagelborstel 110 x 45 mm hard

OB15061

82%

Super handtrekker 300 mm met handgreep

OB28243

50%

Diverse artikelen
Voor elke schoonmaakklus het juiste product. Gebruik voor moeilijk bereikbare
ruimtes, zoals gaten en kieren, een pijpenborstel. Voor het verwijderen van gehecht
vuil of kauwgom biedt een vloerschraper uitkomst. Schuurpads hebben een
schurende werking voor het verwijderen van hardnekkig vuil. De schuurpads zijn
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Harde schuurpads worden vooral gebruikt voor het reinigen van harde oppervlakken,
zoals tegels en vloeren. Zachte en medium schuurpads zijn geschikt voor het reinigen en oppoetsen van bijvoorbeeld
roestvrijstalen oppervlakten.
Omschrijving

Artikelnummer

Vloerschraper 80 mm RVS buigzaam blad

OB28080

17%

Vloerschraper 270 x 110 mm RVS - stijf blad

OB28281

15%

Vloerschraper 270 x 110 mm RVS - buigzaam blad

OB28282

23%

Handspatel RVS 80 mm - stijf blad

OB88080

22%

OB15109

98%

Pijpenborstel ø 20 mm 150 x 500 mm medium

OB10752

20%

Pijpenborstel ø 50 mm 150 x 500 mm medium

OB10758

20%

Schuurpadhouder 230 x 100 mm - steelmodel

OB27101

96%

Schuurpad 250 x 120 x 25 mm, erg zacht, wit

OB15123

n.v.t.

Schuurpad 250 x 120 x 25 mm, medium, blauw

OB15124

n.v.t.

Schuurpad 250 x 120 x 25 mm, grof, zwart

OB15125

n.v.t.

Schop 330 x 380 x 1120 mm polypropyleen

OB14104

98%

Kunststof spatel 250x110mm - stijf blad

% gerecycled

Waterdoorlatende borstels en stelen
De waterdoorlatende borstels en stelen zijn voorzien van een geavanceerd
waterbesparend Euro-Lock kliksysteem. Het water vult zich in de kamer in de borstel
en wordt per vezelbundel afgegeven. Het water komt hierdoor direct op het te reinigen
oppervlak, waardoor je geen water verspilt. Doordat de gespleten vezelpunt zichzelf
schoonspoelt is de borstel zelfreinigend.
•

Waterbesparend

•

Zelfreinigend vermogen

•

Vezelstand blijft intact

Omschrijving

Artikelnummer

Handborstel waterdoorlatend Euro-Lock zacht - gespleten vezel

OB21101

53%

Handborstel waterdoorlatend Euro-Lock hard

OB21102

52%

Wasborstel ovaal waterdoorlatend Euro-Lock zacht 260

OB22026

55%

Wasborstel ovaal waterdoorlatend Euro-Lock zacht 360

OB22036

55%

Wasborstel 30 cm zacht - gespleten vezel - niet waterdoorlatend

OB22030

77%

Wasborstel 40 cm zacht - gespleten vezel - niet waterdoorlatend

OB22040

77%

Kunststof steel waterdoorlatend 1400 mm met Euro-Lock

OB12345

80%

Telescopische steel waterdoorlatend met Euro-Lock 1000-1800 mm

OB23456

52%

Telescopische steel waterdoorlatend met Euro-Lock 1700-2800 mm

OB34567

52%

OB23456

OB12345

% gerecycled

OB34567

Ophangsystemen en schaduwborden
“Get in control” met onze ophangsystemen en maatwerk schaduwborden. Je bent
verzekerd van een veilige en representatieve werkplek. Producten hebben altijd een
duidelijke, vaste plaats. Dit voorkomt onveilige situaties als gevolg van rondslingerend
borstelwerk en ontevreden medewerkers als gevolg van ‘misgrijpen’. Zij hoeven nooit
meer te zoeken naar de juiste materialen, wat zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing. De schaduwborden worden op maat gemaakt, desgewenst in jouw eigen huisstijl.
•

Veilig

•

Representatief

•

Tijdbesparend

Omschrijving

Artikelnummer

% gerecycled

Ophangsysteem 500 mm - COMPLEET (2x klem + 1x haakje)

OB15155

17%

Ophangsysteem 900 mm - COMPLEET (3x klem + 2x haakje)

OB15157

17%

Ophangrail aluminium 500 mm met eindstop

OB15154

2%

Ophangrail aluminium 900 mm met eindstop

OB15153

2%

Ophangrail aluminium 500 mm met eindstop - MAGNETISCH

OB15154M

2%

Ophangrail aluminium 900 mm met eindstop - MAGNETISCH

OB15153M

2%

Ophanghaak 60 mm glasfiber versterkt

OB80000

98%

Klem voor ophangrail ø 28-38 mm

OB15151

59%

Schaduwborden standaard

op aanvraag

Schaduwborden op maat gemaakt

op aanvraag

Van afval naar
een hoogwaardig
nieuw product

Daarom
duurzaam
Van afval naar kwaliteitsproduct

Het percentage gerecycled materiaal in de vezels

OrangeBrush wordt vervaardigd door FBK®. De

is afhankelijk van de vezeldikte. De vezeldiktes

producten bestaan uit hoogwaardig gerecycled

0,32mm en 0,50mm zijn gemaakt van 100% gerecy-

materiaal, afkomstig van het restafval dat vrijkomt

cled materiaal. De vezeldikte 1,00mm bestaat voor

bij de productie van hygiënisch borstelwerk.

50% uit gerecycled materiaal. Toevoeging van virgin

Hiermee zetten we een belangrijke stap in de

materiaal is in dit geval nodig om de sterkte van de

richting van het gebruik van minder nieuwe

borstelharen te kunnen garanderen. Doelstelling

grondstoffen en dragen we bij aan de circulaire

voor de toekomst is uiteraard dat we toewerken

economie.

naar 100% gerecycled materiaal voor alle producten.

Gerecycled materiaal
Zowel het kunststof als de vezels bestaan uit
gerecycled materiaal. Het kunststof zelf bestaat
voor 98% uit gerecycled materiaal. 2% bestaat uit
inkt. Dat is nodig om tot één kleurstelling te komen.
In de prijslijst gaan we uit van het totale aandeel
gerecycled materiaal per product. Hierdoor komt
het percentage soms lager uit dan 98%, omdat we
naast kunststof ook andere materialen, zoals
aluminium, meenemen in de berekening.
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KOSTENBESPAREND

EFFICIËNT

VEILIG

ERGONOMISCH

