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Igepa Cleaning is een totaalleverancier van reinigings- en hygiëneproducten 
en machines voor België en Luxemburg. Ons ervaren team van meer 
dan 20 specialisten streeft ernaar om elke dag op een persoonlijke 
en professionele manier de beste kwaliteit aan onze klanten aan te 
bieden. Bovendien beschikken wij over een uitgebreid gamma en een 
eigen wagenpark waardoor we dagelijks leverbetrouwbaarheid kunnen 
garanderen.
 
Igepa Belux maakt deel uit van de Duitse Igepa Group, een bundeling van 
distributeurs in meer dan 20 verschillende landen. De samenwerking tussen 
de leden van de Igepa Group zorgt voor een sterke uitgangspositie op elk 
gebied, zowel op inkoopbeleid, knowhow als marketing. 

STERKE TROEVEN VAN IGEPA CLEANING:

20 specialisten

uitgebreid eigen gamma

leveringen door eigen chauffeursopleidingen op maat

keuze uit assortiment van 
verschillende geselecteerde 
partners

persoonlijk contact  
met klanten

opmaak van  
onderhoudsplannen

ervaring

kwaliteitsproducten

service

Igepa Cleaning, your partner 
in Cleaning Products, 
machines & more



Producten

Igepa Cleaning omvat efficiënte, ecologische 
schoonmaakmiddelen voor interieur, sanitair 

en vloer, desinfectiemiddelen, keukenreinigers, 
wasmiddelen, ontvetters. U vindt er ook 

specifieke producten voor houtbehandeling, 
cementverwijdering, cristallisatie, 

olievlekverwijdering, tapijtbehandeling, enz.
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Interieur
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Bent u op zoek naar een reiniger voor de 
schoonmaak van het interieur van uw 
bedrijf? Onze interieurreinigers zijn uiterst 
geschikt voor het reinigen van meubels en 
verwijderen zelfs de meest hardnekkige 
vlekken. Onze producten bieden bovendien 
een beschermende werking en zijn uiterst 
makkelijk te doseren. Uw interieur behoudt 
langer zijn nieuwe uitstraling.

INTERIEURREINIGERS
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Bent u op zoek naar een krachtige vloerreiniger?  
Igepa Cleaning heeft een ruim assortiment vloerreinigers 
waarmee u houten vloeren, tegels en poreuze vloeren 
zoals graniet, marmer en natuursteen effectief 
reinigt. Met de kwaliteitsgarantie van Igepa Cleaning, 
Tana Professional, Greencare, Diversey of Ecolab blijft 
de lange levensduur en goede conditie van uw vloer 
gewaarborgd.

VLOERREINIGERS
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Igepa Cleaning Pro Prof Power Plus is een 
krachtige ontvetter voor diverse toepassingen 
en diverse ondergronden.

IGEPA CLEANING PRO PROF POWER PLUS
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Een compleet assortiment sanitairreinigers die de  
hygiëne in sanitaire ruimtes uitstekend waarborgt. 
Sanitairreinigers, ontkalkers en toiletblokjes 
verwijderen alle vuil zoals kalkaanslag, zeepresten 
en huidvetten. In ons gamma vindt u zowel 
dagelijkse als periodieke reinigers.

SANITAIRREINIGERS
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Ook voor de reiniging van uw textiel zit u goed bij 
Igepa Cleaning. Microvezeldoeken, moppen maar 
ook een selectie wasmiddelen voor fijn wasgoed én 
efficiënte waskracht!

WASSERIJ
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In de keuken speelt hygiëne een enorm 
belangrijke rol. Bij Igepa Cleaning vindt 
u allerlei professionele keuken- en 
vaatwasproducten die hun doeltreffendheid 
bewezen hebben en u een optimaal 
schoonmaakresultaat garanderen. Tenslotte 
bevat dit gamma ook heel wat producten die 
voldoen aan de HACCP-wetgeving.

KEUKENHYGIËNE
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Materialen

Igepa Cleaning beschikt over een compleet 
assortiment borstels, stofwissystemen, 
hygiënisch borstelwerk, vloerwissers, 

zwabbers, dweilen, verfborstels, vuilblikken, 
sponzen, microvezeldoeken, emmers, 

toiletborstels, verstuivers en zeemvellen.

12



13



Schoonmaken met een microvezeldoek 
heeft allerlei voordelen. Microvezeldoeken 
absorberen niet alleen optimaal vuil, 
stof en vocht waardoor het schoonmaken 
sneller en efficiënter gaat maar lenen 
zich bovendien ook uitstekend voor droog 
gebruik bij lichtere schoonmaaktaken. Voor 
een streeploos schoon resultaat zonder 
schoonmaakmiddel. Alle doekjes zijn 
bovendien wasmachinebestendig.

MICROVEZELDOEKEN
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MOPPEN
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DWEILEN & SPONZEN
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sponzen
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Werkwagens & 
wissystemen

Snel, licht en krachtig poetsen? Een breed 
aanbod modulaire cleaning trolleys voor snel 
en efficiënt poetswerk. Igepa Cleaning opteert 

voor hoge kwaliteit en optimale stabiliteit, 
zelfs bij zwaardere belasting.

Ook voor een innoverend concept dat voldoet 
aan de scherpste kwaliteits- en duurzaam- 

heidsvereisten voor schoonmaaktaken  
binnen healthcare, zit u goed bij 

Igepa Cleaning!
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Machines

Check ons compleet assortiment van  
CE-gekeurde onderhoudsmachines:  

stofzuigers, waterzuigers, tapijtreinigings- 
machines, éénschijfsmachines, schrob- 

zuigmachines, veegmachines en toebehoren.

20



21



TASKI
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NUMATIC
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Washroom

Uw sanitair is het visitekaartje van uw bedrijf.  
Een Hygiënische en frisse sanitaire ruimte is niet 
alleen prettig voor uw medewerkers, maar zorgt 
ook voor een goede en verzorgde indruk bij uw 
bezoekers. Uw sanitair vertelt dus meer dan u 

denkt! 

In deze rubriek vindt u een greep uit onze hygiëne 
artikelen en sanitaire benodigdheden: stijlvolle 

papier- en zeepdispensers, handdoekrollen, 
handdoekjes en toiletpapier, afvalemmers, 
luchtverfrissers... You name it, we have it! 

Wist u trouwens dat veelvuldig handen 
 wassen de beste remedie is tegen  
de overdracht van ziektekiemen?
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TORK DISPENSERS &  
KIMBERLY CLARK DISPENSERS
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KORRELZEPEN &  
HANDONTSMETTING
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PAPIERWAREN &  
POETSPAPIER EN REINIGINGSDOEKEN
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Afvalbeheer

Een goede sortering met het oog op maximale  
recyclage maakt de ophaling en de verwerking  

van afval beduidend goedkoper en is tevens  
milieubesparend. Igepa Cleaning beschikt over 
een breed aanbod afvalbakken voor binnen- en 
buitentoepassing, afvaleilanden en -containers, 

vuilnisverzamelwagens en bijhorende 
afvalzakken.32
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Disposables

Igepa Cleaning heeft een ruim assortiment 
disposables en horecamateriaal dat perfect 

inzetbaar is voor allerhande doeleinden zoals 
uw personeelsfeest of bedrijfsreceptie.  

Van budgetuitvoering tot wat luxueuzere  
uitvoering, Voor elk wat wils!

 
Snelle levering, prima kwaliteit 

en een uitstekende prijs!
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HEALTHCARE & HORECA
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Wie is Igepa 
Cleaning?

Your partner in cleaning products,
machines & more
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producten

washroom

3 vestigingen

werkwagens & wissystemen

machines

afvalbeheer

disposables

3,2ha
magazijnen

51
Eigen

 Chauffeurs

680
Leveringen

Per dag

70
magazijn-

medewerkers

10
bestelwagens

safety op de baan

materialen

43
Vrachtwagens

Uitgebreide productkennis

Opmaak onderhoudsplannen

Aalter

Awans

Turnhout

service
*****

Technische 
Dienst

Eigen 
magazijn-
structuurPersoonlijk contact  

met klanten
Opleidingen 

Op maat

39



Contacteer uw  
vertegenwoordiger of 

binnendienstmedewerker  
voor meer informatie!

Veedijk 39
B-2300 Turnhout

T +32 14 43 02 22
F +32 14 43 76 93

cleaning@igepa.be
www.igepacleaning.be

IGEPA CLEANING

printed on Color Copy 90 gr

UW BESTELLINGEN IN SLECHTS  
ENKELE MUISKLIKKEN!

WEBSHOP.IGEPABENELUX.COM
IGEPA CLEANING WEBSHOP

Het online kopen en shoppen is uit onze  
hedendaagse maatschappij niet meer weg te denken.  
Dat is Igepa Cleaning ook niet ontgaan. De nieuwe Igepa Cleaning webshop 
is een feit! Voortaan staan wij 7/7 en 24/24 voor u klaar!  
Uw kostbare tijd optimaal aangewend.  
 
Een gebruiksvriendelijke shop waarbij u toegang  
krijgt tot ons complete gamma, en dat zou wel  
eens meer kunnen zijn dan u denkt!  


