THE ONE CLEANING TAB

www.onetabeurope.com

HVA ER ONETAB?

Ferdigdoserte rengjøringstabletter
OneTab er forhåndsdoserte rengjøringstabletter som raskt løses opp i vann. OneTab garanterer
100% nøyaktig blanding. Bare legg tabletten i en 750 ml flaske, fyll den med varmt vann, vent i 10
minutter og rist. Tablettene er biologisk nedbrytbare, og flaskene kan brukes om og om igjen..
• Reduser bruken av miljøskadelig plast og engangsartikler
• Fjern vanntransport og reduser CO2-utslipp
• Biologisk nedbrytbart
• Påvist effektivt rengjøringsmiddel
• Perfekt for netthandel
• Tilrettelegger for den samlede logistikken og gir store kostnadsbesparelser
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SORTIMENT

ALLRENGJØRING
Varenr: 102973
For rengjøring av alle
tørkbare overflater. Gir et
skinnende rent resultat.

RENGJØRING AV BADET
Varenr: 102968
Effektivt mot
kalkavleiringer, såperester
og smuss som finnes på
badet ditt. Perfekt for
vasker, badekar, toaletter,
dusjer og kraner.

RENGJØRING AV KJØKKEN
Varenr: 102969
Fjerner effektivt fett,
fettflekker og skitt på
kjøkkenet ditt.

VINDU/GLASSRENGJØRING
Varenr: 102971
For rengjøring av vinduer,
glass og speil. Gir et
skinnende rent resultat uten
striper. Spray på vinduet /
speilet som skal rengjøres,
bruk en vindusskrape og /
eller klut.

ANTIBAKTERIELL
Varenr: 102972
Forebygger raskt og
effektivt fremveksten av
bakterier på alle slags
overflater. Spray på en
rengjort overflate, la stå i
3-5 minutter og tørk av.

GULVRENGJØRING
Varenr: 102970
Effektiv rengjøring av alle
vaskbare gulvflater. Gir et
skinnende rent resultat.
Spray på overflaten som
skal rengjøres. La stå i
noen sekunder og tørk av.

SPRAYFLASKE
Varenr: 102974
Vi tilbyr også plastflasker i 100% PET.
Volum: 750 ml. Perfekt for å blande
OneTab rengjøringstabletter med
riktig dose vann.

REDUSERER AVFALL OG FRAKTKOSTNADER
OneTab hjelper til med å redusere globalt avfall ved å tilby en miljøvennlig påfyllingsløsning med
rengjøringstabletter - et system som tillater gjenbruk av 750 ml-flasker. Gjenbruk av flasker reduserer
miljøpåvirkningen som dagens flaskeproduksjon forårsaker og reduserer den økende deponering av
plast som verden sliter med.

KVALITETSSIKRING
OneTab er produsert av Medea Group i Tyskland. Medea Group har lang erfaring innen produksjon av
tabletter for vaskemidler og er en av de fremste i verden.
For å sikre høy kvalitet på produktene våre blir prosessene våre optimalisert i henhold til GMP (Good
Manufacturing Practice) med årlige revisjoner av våre produksjonsanlegg i Tyskland. Ved å produsere
GMP følger vi strenge retningslinjer etablert av Good Manufacturing Practice.

