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Tristar Industries Belgium op een nieuwe locatie.

31 december 2006

Al enige tijd waren we op
zoek naar een locatie die
past bij onze dynamische
visie en professionalisme.

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

We hebben deze gevonden
te Temse in de nabijheid
van de autostrade E17 en in
de omgeving van enkele
van onze belangrijke
zakenrelaties.

Hier hebben we een ruimer
oppervlak met een aparte
opleidingsruimte en kunnen
we onze R&D afdeling
vergroten, zodat we
sneller een antwoord
vinden op uitzonderlijke
reinigingproblemen.

Deze locatie geeft ons de
mogelijkheid om zeer snel
te kunnen aanleveren in het
haven gebied en onze
klanten in Vlaanderen &
Wallonië.

Onze nieuwe kantoren &
magazijn te Temse

Een TOTAL - Ti Solution voor de Oil Spill’s

ISO 9001-2000
Een stevige basis voor
kwaliteitsproducten
& service.
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Op verzoek van onze klanten,
zowel binnen als buiten de
landgrenzen, hebben we
gezocht naar een betere
formule voor het bestrijden
van petrochemische vervuiling
om en op het water.

zeer strenge controle doorstaan en beantwoorden zo aan
de strenge eisen van de US
en Europa, en mogen gebruikt
worden op de Noordzee,
Atlantische oceaan, Middellandse zee, enz…

Naast een ruim aanbod van
olie of chemie absorberend
materiaal hebben wij vandaag
enkele reinigingsmiddelen
speciaal ontwikkeld voor het
oplossen van olievlekken op
het water.

Wij helpen u graag bij het uitwerken van een interventieplan
of interventie handboek,
voorkomen is beter dan
genezen.

Deze formulaties hebben een

Onze bijdrage aan een
lagere CO uitstoot.

Flexibiliteit in geval van nood.

Van 200 naar 210 L

In de nieuwe vestiging te
Temse kunnen we gebruik
maken van een aangepast
logistiek gebeuren wat ons
toelaat om op een flexibele
wijze orders te verwerken.
De vraag naar speciale
reinigers en formulaties is
het laatste jaar verder
toegenomen en om op deze
vraag te kunnen voldoen
werden ook hiervoor de
nodige investeringen
uitgevoerd.

Ook wij willen een bijdrage
leveren aan het milieu en
aan de vermindering van de
CO uitstoot. Om transport en
verpakking te optimaliseren
zullen wij vanaf 1 januari
2007 alle producten in vaten
afvullen op 210 liter i.p.v.
200 liter.

Naast de olie interventie
producten, kunnen we
heden onze service verder
uitbreiden naar enkele van
onze andere reinigers zodat

we snelle tussenkomst bij
industriële reinigingen
kunnen garanderen.
Onze technische
adviseurs helpen u graag
bij het zoeken naar een
passende formule.

Indien u, als klanten, graag
de verpakkingsafval van de
reinigingsmiddelen wil verminderen, neem dan contact
op met ons adviseurs. Wij
hebben beslist een oplossing
voor u.
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We hebben er beslist
een oplossing
voor:

Intense Pro
Voor het dagelijks reinigen
van kunststof oppervlakken
heeft Ti Solutions een
betrouwbare oplossing.

Intense Pro is een krachtige reiniger ( dus goed geconcentreerd) die door zijn
unieke samenstelling typische vervuilingen aan kan
en die tevens zal zorgen
voor een opwaardering van
het gereinigde oppervlak.

binnen als buiten worden
toegepast en atmosferische
vervuilingen, nicotineneerslag en roet in een
mum van tijd verwijderen.

Zeer ruim inzetbaar !

Deze formule kan zowel

UniQ DG
In de reeks van Universele “Q”waliteitsformules
stellen we vandaag
UniQ DG voor.
Bij de selectie van de
grondstoffen hebben we
gekozen voor een hoge
concentratie van tensioactief materiaal, gericht
naar de ontvetting van
oppervlakken, zonder
het gebruik van loog
( kalium of natrium).

Hoogschuimend zodat
dit product manueel of in
schuiminstallatie kan
gebruikt worden, maar
ook als indicator zodat
grondige nareiniging kan
worden gestuurd.

Graag willen we even de
aandacht richten op een
krachtige zure reiniger
met vele mogelijkheden.
Dank zij de unieke
formule kan deze reiniger
in vele verdunningen
worden toegepast voor
het verwijderen van
cementsluier, kalk
neerslag, oxidatie en
andere vervuiling waarbij
een zure reiniger nodig
is.

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

Ultra 322
De aanwezigheid van
tensio actief materiaal zal
een extra reinigende en
ontvettende werking
geven. Zo is de Ultra 322
een professionele zure
reiniger die ook bij u een
praktische toepassing kan
genieten.
Had u graag een
demonstratie, neem dan
vandaag nog contact op met
onze adviseurs.
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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

“Voor elke reiniging
hebben we misschien
een oplossing”

Veilig werken met
reinigingsmiddelen
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Oost ontmoet West,
onze export afdeling in de lift.

Top 5
van de nieuwkomers:
Floor Cleaner X 200

De afgelopen jaren hebben we bij onze buren,
binnen de Europese grenzen, reinigende oplossingen kunnen aanleveren.
Samen met en door onze
tevreden klanten is de
vraag naar de producten
gestegen van Italië en
Spanje in het warme
zuiden tot in het noorden
m.b. Zweden.
Maar ook Belgische
bedrijven met filialen in
het nieuwe Oost europa
zorgen voor een bijdrage
in de groei.
Het kon dan ook niet uit-

aangename contacten op
Interclean.
We kijken uit naar de verdere evolutie in 2007.

Een “power” product voor het
reinigen van industriële vloeren.

UniQ FD
De eindeloze veilige kracht van
deze formule is uniek in voor het
reinigen in de voedingsindustrie.

Shangai, Ivo ontmoet onze chinese vrienden

UniQ AQ

blijven en het afgelopen
jaar heeft Ivo nieuwe
vrienden gemaakt in het
verre oosten.

Universele reiniger is de basis
voor dit detergent, zonder
afbreuk te doen aan een
uitmuntend ontvettend resultaat.

Tijdens het laatste bezoek
aan China is de vraag
naar milieu vriendelijke en
veilige producten bevestigd door de verschillende

TranCit R100
Reiniger voor bedrijfswagens,
klein en groot.

Nieuwe regels voor chemische stoffen - REACH !
Vanaf april 2007 moeten bedrijven die
chemische stoffen produceren, verwerken
of doorgeven aan klanten, zich aan
nieuwe Europese regels houden. De
bedrijven moeten de risico's van deze
chemische stoffen kennen, en maatregelen nemen om die risico's te
beheersen.

productie en het gebruik van chemische stoffen.

Veiligheid voor mens en milieu

Weerom een bijdrage aan de
ergonomie bij het werken met
Ti Solutions producten.

Het doel van de verordening, die REACH
(Registratie, Evaluatie en Autorisatie van
Chemische stoffen) wordt genoemd, heeft
als doel een hoog veiligheidsniveau voor
mens en milieu te waarborgen bij de

Ook wij volgen deze aanpassingen op
de voet en zodra onze grondstofleveranciers ons de nodige informatie
kan overmaken, zullen we deze
verwerken en voor u ter beschikking
stellen.

Super Cleaner XT
De veelzijdige oplossing van
machine reiniger tot...

Voor elk probleem is er
een oplossing, dat is het
probleem niet

In een volgende nieuwsbrief brengen
we u meer informatie.

IRRITEREND op de etiket ?
Meer en meer zien we het
symbool verschijnen op het
etiket van reinigingsmiddelen, maar wat is de
reden ?
Om de gebruikers van

chemicaliën te kunnen informeren gebruiken we al
vele jaren de vertrouwde
symbolen. Dank zij een
degelijk en streng Europees
beleid wil men de gebruikers een eenvoudig signaal
geven van het typisch karakter van een product in
deze verpakking. Het gaat
hier dus over het geconcentreerde product, dus niet in
normale gebruiksconcentratie !
Zo weet de gebruiker dat hij

de nodige beschermende
werkkledij met bril en handschoenen moet gebruiken
bij het aanmaken van het
sopje.
Door het aanleveren van
een concentraat helpen wij
het milieu door minder
transport en verpakking. Bij
het gebruiken van de juiste
verdunning kan ook u, de
gebruiker, een bijdrage
leveren voor een gezond en
zuiver milieu.

Een reinigende oplossing op maat
van uw wensen.
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We gaan er voor, 2007
Beste Zakenrelatie,
De tijd vliegt voorbij, zeker als je plezier
hebt in wat je dagelijks doet.

Luxemburgstraat 9
BE-9140 Temse
Telefoon: +32.(0)3-226.95.18
Fax: +32.(0)3-233.91.94
E-mail: info@ti-solutions.be

Vandaag heb ik een dynamische ploeg
van medewerkers die elke dag opnieuw
een bijdrage leveren aan de service die
wij u, als de klant, willen bieden.
We staan aan de vooravond van een
nieuw jaar, en zoals vele van jullie mij
kennen, denk ik vandaag al aan
morgen.
Het is alsof het gisteren was dat ik als
sales begon bij onze Nederlandse
vrienden, nu ruim 15 jaar geleden.
Vele van u, mijn Belgische zakenrelaties, zijn de afgelopen jaren goed
vrienden geworden en het lijkt me dan
ook een goed moment om u, als trouwe
klant vandaag te danken.
Maar ook de nieuwe gebruikers wil ik
bij deze verwelkomen en bevestigen
dat wij meer dan een gewone
leverancier willen zijn.

Het is mij ook een genoegen twee
nieuwe medewerkers aan u voor te
stellen. Beiden kunnen volwaardig
adviseren over de mogelijke
alternatieven die wij u vandaag met
Ti Solutions kunnen bieden.
Peggy Vandevyvere is met haar kennis
van meer dan 12 jaar in de chemische
sector een aangename versterking van
de ploeg.
Danny Verleye heeft ook een stevig
palmares van 15 jaren kennis in de
reinigingsmiddelen kunnen opbouwen
en stelt deze graag tot uw dienst.
Welkom aan boord.
Graag maak ik ook van deze
gelegenheid gebruik u een veilig
eindejaar te wensen en een
voorspoedig 2007.
Ivo
Ti Solutions
Tristar Industries Belgium nv

Technical Innovative
Solutions

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

Ik had graag informatie over….
Opmerkingen:
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.

Redactie:
Tristar Industries Belgium nv
Luxemburgstraat 9

Graag had ik meer info over:

Ik ben actief in de volgende sector

Vloerreinigers

Reiniging

Industriële reinigers

Metaal industrie

Sanitair reiniging

Automotive

Transportreiniging

Voedingsverwerking

Geurhinder

Scheepvaart & Offshore

Andere

Chemie & Pharma

9140 Temse.
info@ti-solutions.be
Eindredactie: Ivo Cloodts
————
Concept & realisatie:
Public Eye bvba

Naam

Adres

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

Houtverwerking
Textiel & kunststof
Andere
Telefoon

FAX terug naar: 03 - 233 . 91 . 94

