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Because 
  there is 
  NO planet B

Hoogwaardig gerecycled schoonmaakmateriaal 
voor de non-food industrie!

IN CONTROL met 



JOUW BEDRIJF IN CONTROL
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IN CONTROL met OrangeBrush! 
OrangBrush werkmaterialen zijn hoogwaardige gerecyclede 
schoonmaakmaterialen voor de non-food industrie.

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

KOSTENBESPAREND

EFFICIËNT

VEILIG

ERGONOMISCH

Optimaliseer uw werkomgeving
”Een plaats voor alles en alles op zijn plaats”
Een nette en professionele uitstraling van uw bedrijf
5S-methode – LEAN Management

Van afval naar een 
hoogwaardig nieuw product

Kwaliteit verzekerd 
OrangeBrush wordt vervaardigd in exclusieve samenwerking met FBK®. 

Het Deense kwaliteitsmerk ontwikkelt al sinds 1887 reinigings- 

gereedschap. 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.
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Draag ook bij aan een duurzamere wereld en een 
circulaire economie en kies voor OrangeBrush!

In OrangeBrush komen meer dan 100 jaar kennis en ervaring 

samen. Dit heeft geresulteerd in een premium lijn non-food 

schoonmaakproducten gemaakt van gerecycled, lichtgewicht 

materiaal. Zowel het kunststof als de vezels bestaan uit 

gerecycled materiaal. De producten garanderen een perfect 

schoon eindresultaat en gaan veel langer mee dan 

traditionele schoonmaak- materialen. Met OrangeBrush 

voldoet u aan alle moderne eisen op het gebied van 

duurzaamheid, gebruikscomfort, veiligheid en efficiëntie. 

Voor elke schoonmaakklus biedt OrangeBrush het juiste 

materiaal, waarmee u moeite, tijd en geld bespaart.

ORGANISEER EN OPTIMALISEER

Verkrijgbaar in 1 kleur
Geleverd inclusief handige RVS ophangbeugels voor uw werkmaterialen



5S METHODE LEAN MANAGEMENT
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Lean management richt zich op het weghalen van activiteiten die niet nodig zijn in een bepaald bedrijfsproces. 

Het is erop gericht om verspillingen uit de processen te halen om zo de klant beter van dienst te kunnen zijn.

Lean Management zorgt ervoor dat de menselijke capaciteiten binnen een bedrijf of organisatie op een slimme manier 

worden ingezet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. Een juiste inzet van Lean Management zorgt voor een 

efficiëntere organisatie met een constante kwaliteit en een hogere winstgevendheid.

+31 (0)85 0081645 4

Waarom Lean Management?

Wij helpen onze relaties door meerwaarde te creëren via de beste 
oplossingen met het oog op de toekomst. GO GREEN!

Lean Management

Herkenbaar?

ORGANISEER EN OPTIMALISEER

Maar hoe past het 
werken met 
5S schaduwborden 
dan binnen 
jouw bedrijf?

U wilt even iets opvegen en bent op zoek naar de handveger en het stofblik. Iedereen 

gebruikt het maar niemand legt het terug omdat er geen vaste plaats is voor deze 

materialen. Materialen “slingeren” door de werkplaats wat er ook nog voor kan zorgen 

dat er een onveilige situatie ontstaat, struikelen, “een ongeluk zit nou eenmaal in een 

klein hoekje”.

Door schaduwborden te plaatsen weet iedereen waar dat ze de werkmaterialen kunnen 

pakken en heel belangrijk, waar deze ook weer teruggehangen moeten worden! Alles op 

een vaste plaats. U voorkomt hiermee een hele hoop ERGERNIS en u bespaard heel veel 

tijd doordat u niet meer hoeft te zoeken.

Werken met schaduwborden zorgt er voor dat de werkomgeving 

altijd netjes, opgeruimd en georganiseerd is. Het draagt bij aan 

een betere veiligheid, betere klanttevredenheid, efficiëntie en 

medewerkerstevredenheid. De 5S methode zorgt ervoor dat er 

ook minder verspillingen zijn, denk hierbij aan verspillingen 

van arbeidstijd, wachten of het zoeken naar informatie, 

werkmaterialen en gereedschappen.



SCHADUWBORDEN
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SAMEN HOUDEN WE HET SCHOON!

Handveger en stofblik
50x50 cm

Handveger, stofblik, 
veger 60 cm met 
kunststof steel 150 cm
80x180 cm

Handveger, stofblik, 
veger 60 cm, 
vloertrekker met 
vervangcassette 
en 2 x kunststof steel 
150 cm
110x180 cm

Verkrijgbaar in 1 kleur
Geleverd inclusief handige RVS ophangbeugels voor uw werkmaterialen
Ook in combinatie met het bijbehorende werkmaterialenpakket te bestellen, 
bekijk hier de mogelijkheden.

Handveger, stofblik, 
schop, veger 60 cm, 
vloertrekker met 
vervangcassette 
en 2 x kunststof steel 
150 cm
120x180 cm

Door te werken met Schaduwborden, hebben uw werkmaterialen een langere levensduur 

doordat de materialen van de werkvloer zijn en zorgt u voor een veilig opgeruimde werkomgeving.

Waarom OrangeBrush schaduwborden?

U bespaart een hoop kostbare arbeidstijd 
en voorkomt een hoop ergernis!

Schaduwborden zorgen ervoor dat uw 
werkomgeving altijd netjes, georganiseerd 
en opgeruimd is!

STOP met zoeken, 
maak gebruik 

van schaduwborden!

Daarnaast zullen uw klanten en opdrachtgevers zien dat u professioneel  

met uw bedrijf bezig bent en bij een audit en/of ISO certificering, scoort u 

met deze schaduwborden.

VOORDELEN VAN SCHADUWBORDEN: 
Nooit meer zoeken, duurzaam, overzichtelijk, nette uitstraling, alles een vaste 

plaats, opgeruimd/hygiënisch, werkt plezierig, hogere productiviteit, arbeidstijd 

besparing en het is veilig.

Met een paar aanpassingen en een kleine investering brengt het 

werken met schaduwborden al snel vele voordelen en winst op! 

Kostenreductie, performanceverbetering, verzuimreductie of duurzaamheid. 

Wilt u op deze gebieden echte vooruitgang in uw bedrijf of organisatie, 

neem dan contact met ons op.

KOSTENBESPAREND

VOOR EEN VEILIG OPGERUIMDE WERKOMGEVING

EFFICIËNT

VEILIG

ERGONOMISCH

DUURZAAM



ORANGEBRUSH MATERIALEN
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DUURZAAM.... DAAROM

OrangeBrush wordt vervaardigd door FBK®. De producten bestaan uit hoogwaardig gerecycled materiaal, afkomstig 

van het restafval dat vrijkomt bij de productie van hygiënisch borstelwerk. Hiermee zetten we een belangrijke stap 

in de richting van het gebruik van minder nieuwe grondstoffen en dragen we bij aan de circulaire economie. 

Waarom OrangeBrush materialen?

Van afval naar
een hoogwaardig

nieuw product

Because 
  there is 
  NO planet B



ORANGEBRUSH MATERIALEN
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FUNCTIONALITEIT MET EEN MOOI DESIGN!

Alle materialen voor UW werkomgeving

Bel ons voor maatwerk advies voor uw bedrijf, 
en verduurzaam nu! Bel +31 (0)85 0081645.

Wij helpen U graag met een veilige, 
schone en duurzame werkplaats!

Kortom voor elke schoonmaakklus 
het juiste product.

HANDVEGERS EN BLIKKEN

VEGERS, TREKKERS EN STELEN

HANDBORSTELS EN HANDTREKKERS

WATERDOORLATENDE BORSTELS EN STELEN

OPHANGSYSTEMEN EN SCHADUWBORDEN



www.5S-schaduwborden.eu
info@5S-schaduwborden.eu

+31 (0)85 0081645

IN CONTROL met 

Meer rendement, 
voor een betaalbare prijs!


