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Tristar Industries Belgium heeft een nieuw logo.

01 juli 2006

De juiste partner voor:
• De betere service.
• Stabiele kwaliteit
• Veilige oplossingen
• Een probleem, een oplossing op
maat & naar uw wensen.

Al enige tijd waren we op
zoek naar een waardig nieuw
symbool dat past bij onze
dynamische visie en
professionalisme.
Het zal ook de basis vormen
van een campagne die wij
vanaf heden naar u, als trouwe klant, starten.
Goede voornemens hoeven
niet enkel tijdens de jaarwisseling worden voorgedragen en vandaag geven we dit
aan met de eerste editie van
onze nieuwsbrief.

installaties, machines, bedrijfsvoertuigen, e.d., hebben
ons er toe aangezet om de
jaren ervaring op een dynamische wijze te bundelen en
u aan te bieden onder de
noemer Ti Solutions.
Onze medewerkers, als
professionele adviseurs,
zullen u nog vaker producten

van een nieuwe generatie
kunnen voorstellen en in
onze nieuwsbrief gaan we op
enkele producten en
oplossingen dieper in.
De vertrouwde service en
flexibiliteit blijven natuurlijk
tot de vaste waarden
behoren.

De vraag naar nieuwe mogelijkheden bij het reinigen
van allerhande oppervlakken,

Een betrouwbare partner voor een zuivere toekomst.

De wind in de zeilen tijdens de Schelderegatta.
Zaterdag 24 juni l.l. werd
er door velen uitgekeken
naar een nieuwe spannende editie van dit jaarlijks
evenement.

ISO 9001-2000

Ook wij stonden op de
linker oever klaar om het
zeiljacht Iffé aan te moedige met skipper Patrick
Vanden Abeele en zijn
enthousiaste team.

De diepgaande aanpassingen aan
ons kwaliteitshandboek heeft de
strenge audit l.l. kunnen overtuigen
om onze onderneming opnieuw dit
kwaliteitslabel toe te kennen.

Na een vruchteloze start
en geen zuchtje wind
besloot de organisatie de
wedstrijd af te gelasten.

Net voor het Sint Annastrand gaf een lichte bries
de aanleiding om alle zeilen
te zetten en nam Skipper
Patrick de leiding voor een
mooie parade met als achtergrond de stad aan de
Schelde.
We kijken alvast uit naar de
volgende uitdagingen die de
Iffé en zijn bemanning zal
aangaan.
Succes skipper.

Industriële vloeren vragen om Floor Cleaner X100
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Bacsanit voor het sanitair
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Ergonomie, een veilig product
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Geurhinder, het nieuwe milieuprobleem.
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In de familie van vloerreinigers en vloerbeschermingsproducten hebben we op uw
verzoek dit product ontwikkeld. De Floor Cleaner X100
is samengesteld in functie
van de vaak moeilijke reinigingsomstandigheden waarbij rubberstrepen en sterke
vervuiling van industriële
vloeren op een vlotte wijze
dienen verwijderd te worden.
Floor Cleaner X100 heeft

een hoog gehalte aan tensioactieve stoffen die zorgen
voor een snelle penetratie
van het product in de vervuiling. Zo kan men op een
economische en ergonomische wijze de dagelijkse
reiniging van de productiehal of het magazijn uitvoeren, met een zuiver resultaat.
Natuurlijk is het reinigingsresultaat afhankelijk van de
aanwezige ondergrond, maar

ook hierop hebben wij voor
u een oplossing klaar.
Naast de nieuwe reiniger
Floor Cleaner X100, kunnen we andere aangepaste
formules aan u voorstellen.
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Een nieuwe generatie…UniQ Plus.
Alles is in beweging, dus
ook de ontwikkeling van
reinigingsmiddelen.
Onze R&D afdeling zit dan
ook niet stil en ontwikkelt
innoverende nieuwe
formulaties. De aandacht
gaat niet enkel naar milieuveilige grondstoffen, maar
meer en meer zal de focus
liggen bij het veilig
verwerken, lees reinigen
met deze producten.

UniQ Plus is een reiniger
met unieke eigenschappen
die de basis vormen voor
een aangename industriële
reiniging.
De toepassingen voor dit
product zijn ongekend en
onze medewerkers,
adviseurs, helpen u graag
bij het zoeken naar de
juiste oplossing voor een
vlotte reiniging.

Vandaag kunnen wij u een
superieur gamma
voorstellen van ruim
inzetbare producten, meer
bepaald UniQ Plus .

Bacsanit,
een parel van een sanitairreiniger.
Wie dacht dat er geen
innovatie mogelijk was om
het dagelijks sanitair te
reinigen moet dit product
beslist proberen. Speciaal
ontwikkeld voor
professioneel gebruik, geeft
Bacsanit een uitmuntend
reinigend resultaat in
sanitaire ruimten die vaak
bezocht worden.
Door zijn unieke samenstelling zal het product een

duurzame werking
garanderen, zodat een
vlotte reiniging een zuiver
resultaat kan garanderen.
Vraag vandaag nog,
vrijblijvend, verdere info
en bestel een test hoeveelheid.

Wij garanderen,
niet tevreden,
geld terug !

Ergonomie, een veilig product !
De laatste jaren leggen wij bij
de ontwikkeling van nieuwe
reiniging formules, de
nadruk op de gebruiksveiligheid en het gebruiksgemak.

het eindproduct.

Dankzij de ontwikkelingen
van nieuwe grondstoffen
kunnen we creatief aan de
slag en nu de milieuvriendelijkheid een vast begrip is
geworden, leggen we de
nadruk op de ergonomie van

Met een Ph waarde die lager
is dan “10”, mildalkalisch,
kunnen we een grondige
reiniging garanderen

Zo zullen we de kracht van
het product niet halen uit de
corrosieve zouten, maar wel
uit nieuwe oppervlakte
actieve bestanddelen.

Vraag meer info aan onze
adviseurs.

We hebben beslist
een oplossing
voor:
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Autopolish
Bescherm coating
Carshampoo
Carwax
CIP-producten
Dewax
Dekzeilreiniging
Elektronreiniger
Geur absorptie
Geur maskering
Glasreiniging
Graffiti verwijdering
Grootkeuken
Gas-wasreiniger
Hogedrukreiniger
Interieurreiniger
Metaalbescherming
Metaalbewerking
Ontkalken
Ontvetter - solvent basis
Ontvetter - waterbasis
Roest verwijderaar
Sanitair reiniger
Schuimreiniger
Tapijtreiniging
Tankreiniging
Tegelreiniger
Transport reiniger
Vaatwas manueel
Vaatwas industrieel
Vaatwasbescherming
Verfstripper
Vloerreiniging
Vloerbescherming
Universele reiniger
Zoekt u een reiniger,
geef ons een seintje
03-226.95.18

“Er is een oplossing
voor elk probleem”

Veilig werken met
reinigingsmiddelen

Pagina 3

Geurhinder, de nieuwe milieu problemen.

Korte Braamstraat 37
BE-2900 Schoten – Antwerpen
België
Telefoon: +32.(0)3-226.95.18
Fax: +32.(0)3-233.91.94
E-mail: info@tristarind.be

Het zijn nieuwe uitdagingen
die wij, als innoverende
partner in de reinigingsmiddelen, ook moeten
aanpakken.

onze jaren ervaring kunnen
we beslist een oplossing
voorstellen.

Wij ontwikkelen naast
reinigingsmiddelen,
beschermingsproducten en
hygiëne reinigers, ook
producten die kunnen ingezet
worden bij geurhinder.

De voedingsindustrie, meer
bepaald de visverwerkende
nijverheid, heeft snel
problemen met geurhinder.
Zeker nu we met aangename
zomertemperaturen zitten en
het ijs, waarin de vis wordt
getransporteerd, heel snel tot
water wordt herleid.

De uitdaging is zeer ruim en
kan gaan van eenvoudige
geurtjes die met een
maskerend product kunnen
worden bestreden tot zeer
complexe samenstellingen.
Wij staan u graag bij en met

Een voorbeeld uit de
praktijk:

stelling een doeltreffende
oplossing .
Odor M69 hebben we
ontwikkeld voor het
aanpakken van de geuren
afkomstig van de GFT-afval
ophaling. Op een milieuveilige en vlotte wijze zal de
oorzaak worden aangepakt,
zonder de verdere
verwerking van het
composteren negatief te
beïnvloeden.

De bacteriën vieren hoogtij
en vormen de bron van alle
problemen.
Het product Odor P10, biedt
door zijn selectieve samen-

Technical Innovative

Solutions

www.ti-solutions.be
Colofon.
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Tristar Industries België nv en
is uitsluitende bestemd voor de
klanten / gebruikers van de
betreffende producten.

Ik had graag informatie over….
Indien u graag meer info had ontvangen aangaande de verschillende
producten of indien u contact wenst met een van onze adviseurs voor een
reinigende oplossing, vul dan deze kader in en fax deze terug.

Graag had ik meer info over:

Opmerkingen:

Ik ben actief in de volgende sector

Redactie:
Tristar Industries Belgium nv

Vloerreinigers

Reiniging

Industriële reinigers

Metaal industrie

info@tristarind.be

Sanitair reiniging

Automotive

Eindredactie: Ivo Cloodts

Transportreiniging

Voedingsverwerking

Geurhinder

Scheepvaart & Offshore

Andere

Chemie & Pharma

Korte Braamstraat 37
2900 Schoten.

————

Naam

Adres

Concept & realisatie:
Public Eye bvba
paul.debruyn@skynet.be

Houtverwerking
Textiel & kunststof

————
Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag, op welke wijze dan
ook, worden verveelvoudigd zonder
voorafgaande toestemming van de uitgever en andere auteurrechthebbende.

Andere
Telefoon

FAX terug naar: 03 - 233 . 91 . 94

