
Wecoline
Clean ‘n Easy
Totaalconcept voor 

reiniging en desinfectie

Schoon en 
gedesinfecteerd in 
een handomdraai



“ Van Clean ’n Easy gebruiken we de 
blauwe reinigingsdoek en groene 
desinfectiedoek. Het is kant-en-klaar 
en je gebruikt het maar één keer. 
Heel gemakkelijk en veilig. We reinigen 
en desinfecteren er onder meer medische 
en verpleegkundige materialen mee.’’

Janine, deskundige infectiepreventie

• Hoorn (niet afgebeeld op de foto)
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Clean ’n Easy  
biedt de  

totaaloplossing 
voor schoonmaak 

in de zorg

Waarom
Clean ‘n 
Easy?

Met Clean ’n Easy gebruik je altijd  

schone materialen. Vanwege eenmalig  

gebruik is de kans op kruisbesmetting nihil.  

Dat is écht van belang in de zorg.

Met Clean ’n Easy werk je sneller.  

De producten zijn kant-en-klaar en direct te  

gebruiken. Dat bespaart belangrijke tijd. 

Clean ’n Easy is binnen de hele zorgsector  

toepasbaar. Van woonzorgcentra en  

ziekenhuizen tot verpleeghuizen.
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Medisch CE klasse 1  
op Clean ’n Easy  

interieur & hygiënische 
doeken.



Kant-en-klare 
geïmpregneerde producten

keuze
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Dispenser emmer met kant-en-klare 
doek op rol voor interieur

Navulverpakking 
voor interieur

Vloermop nonwoven in emmer

Vloermop  
nonwoven, 
navul

Meerdere 
accessoires 
verkrijgbaar

Handige  
grote doeken: 

36x30 cm

Altijd  
navulling 

beschikbaar

Schoonmaak 
en effectieve 

reiniging

Zo EASY werkt ons Wecoline Clean ’n Easy Superior Single Use concept:

Kant-en-klare doek  

De opgerolde doeken zitten in een 
stevige dispenser emmer. De kleur  
van de emmer geeft de toepassing 
aan. Blauw: interieur, rood: sanitair, 
geel: keuken en groen: alcohol/ 
hygiënisch en desinfectie.

Vloermoppen

Dit product is klaar voor gebruik.  
In ruimtes waar hygiëne belangrijk is,  
is single use dé oplossing voor snelle 
en effectieve reiniging. 

Reinigen
met Wecoline
Clean ‘n Easy

producten

Stap 1 in het proces
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Medisch CE  
klasse 1 op  

Clean ’n Easy  
interieur & hygiëni-

sche doeken.



Droge microvezelproductenkeuze
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Handig en grondig: 
Clean ’n Easy voor in een dispenser 

Naast kant-en-klare viscose producten kunt u ook 

kiezen voor droge microvezelproducten. Clean 

‘n Easy is namelijk ook verkrijgbaar op rol voor in 

een dispenser. De combinatie van microvezel in 

een dispenser is onmisbaar binnen de zorg, waar 

absolute hygiëne is vereist. De vezelkern houdt 

vuil goed vast, met een schoon oppervlak zónder 

strepen tot gevolg. De kans op methodefouten, 

kruisbesmetting of verkeerd wasprotocol is nihil.

“ Wij gebruiken al jaren de 
blauwe en gele emmertjes 
van Clean ’n Easy. Het is ons 
standaard reinigingsmiddel op 
bijvoorbeeld de verpleegafdeling. 
Wij gebruiken Clean ’n Easy 
omdat het voldoet. Na gebruik 
blijft de doek vochtig. Door te 
monitoren bekijken wij of deze 
schoonmaakmethode blijft vol-
doen en dat is al jaren het geval.”

Annelies, deskundige infectiepreventie 

• regio Utrecht (niet afgebeeld op de foto)

Ondersteund door de volgende producten:

Wanddispenser 
microvezeldoek op rol

Doekdispenser voor 
microvezeldoek op rol

Telescoopsteel aluminium

Lamello voetMicrozool

Toepasbaar
in de brede 

zorg

Spraymop met droge vlakmop

Dit systeem met spraymop is perfect 

te gebruiken voor het reinigen van 

de vloer met water.

Interieurwishoes kleefdoek

Deze hoes is gemaakt van 

kleefwisdoek waardoor stof en vuil 

eenvoudig aan de hoes blijven kleven.

De feiten op een rij:
•  De garantie van áltijd een schone doek.

•  De kwaliteit van microvezel met 

de hygiëne van een disposable.

•  Mag na gebruik bij restafval.

•  Er zijn twee varianten single use 

microvezeldoeken: die met 100% 

microvezel, of die met 50% viscose 

en 50% microvezel.
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Stap 2 in het proces

Desinfectie
met Clean ’n Easy groen 

de ruimtes desinfecteren

Naspoelen
niet nodig

Biologisch 
a� reekbaar

Korte 
inwerktijd

Dispenser emmer
Voor oppervlakken gebruik je onze 

geïmpregneerde doeken. Om uit-

droging te voorkomen zijn deze op 

rol verpakt in een afsluitbare emmer. 

De afmeting is bijzonder: 36 x 30 

cm. Het is de grootste kant-en-klare 

desinfectiedoek binnen de schoon-

maakwereld. De vochtige doeken 

bestrijden bacteriën en gisten, met 

een desinfectans op basis van 1% 

waterstofperoxide en 1% melkzuur. 

De inwerktijd bedraagt slechts 

2 minuten en naspoelen is niet 

nodig. Dankzij de biologisch 

a� reekbare formule is deze geïm-

pregneerde doek vriendelijk voor 

mens en milieu.

Desinfectie foam spray
Met de inzet van desinfectie foam 

spray 15579N is het e� ect nóg 

groter. Dit middel doodt binnen 

1 minuut niet alleen bacteriën en 

gisten, maar ook virussen. Binnen 2 

minuten worden schimmels gedood. 

Het is bruikbaar voor de toepassin-

gen PT02, PT03 en PT04. De desin-

fectie foam spray voorkomt nevel en 

is geschikt voor alle oppervlakken 

en voorwerpen. Naspoelen is niet 

nodig. Voor een optimaal resultaat 

kies je voor de combinatie met een 

single use microvezeldoek. 

1 min. inwerktijd
Doodt virussen (COVID-19),
bacteriën en gisten

2 min. inwerktijd
Doodt schimmels

2 min. inwerktijd
Doodt bacteriën en gisten

Werking desinfectantia

Voor grondige 
desinfectie 

van alle 
oppervlakken

Desinfectie 5 liter voor vloerreiniging
Vloeren desinfecteren kan e�  ciënt dankzij de 

desinfectie 5 liter can 15579N. Met de 5 liter 

verpakking bevochtig je gemakkelijk de single 

use moppen en single use microvezeldoeken en 

voor het navullen van foam spray fl acons. Binnen 

één minuut doodt dit middel virussen, bacteriën 

en gisten. Het is geschikt voor alle ruimtes in 

ziekenhuizen. Naspoelen is niet nodig.

Kant-en-klare doek op 
rol in dispenseremmer

Desinfectie 
foam spray

Microvezeldoek 
op rol

6



“ Wij gebruiken de blauwe Clean ‘n Easy 

doeken. Die zijn erg fi jn, omdat je er van 

alles mee kunt schoonmaken. 

Wij gebruiken ze vooral voor: 

• digitale hulpmiddelen 

  (o.a. iPad en telefoons)

• toetsenbord, muis en beeldscherm 

•  (loop)hulpmiddelen in de zorg 

(o.a. handvatten rollators/rolstoel, tilliften)

  •  werkplekomgeving 

(o.a. bureau/leuning bureaustoel)

  •  oefenmateriaal fysio 

(o.a. leuning loopbrug)

De doekjes zijn er voor (tussentijdse) schoon-

maak en reiniging van (zorg)omgevingen, 

behandelruimten en diverse materialen. 

Clean ’n Easy is ideaal voor een snelle en 

hygiënische reiniging. Daarom zijn de 

disposables op elke locatie van de zorginstelling  

afgeleverd. De handige afsluitbare emmers 

vind je daar terug op strategische plekken.”

Michael, auditeur Audit en advies

Absorb mat 
Voorkomen dat een vlek wordt vergroot of 

uitgesmeerd? Deze mat absorbeert in 30 tot 120 

seconden tot 1200 ml vloeistof, a� ankelijk van de 

viscositeit. Na opname verandert de vloeistof in gel. 

De mat voelt daardoor droog aan en lekt niet. 

Calamiteiten
Razendsnel iets oplossen? 

Gebruik deze Clean’n Easy producten:

Absorb mat

Compact werkwagen 
Ook bij een calamiteit is het prettig om alle middelen 

en materialen bij de hand te hebben. De werkwagens 

zijn er in verschillende maten. Je kan deze modulair 

samenstellen, passend bij elk object. Voor iedere 

schoonmaker een ideale wagen. De werkwagens zijn 

zeer representatief, omdat ze rondom gesloten zijn. 

Gebruikte materialen en afval blijven uit het zicht. 
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Compact werkwagen



Wecoline distributeur:

Gerben Derkman

Senior international accountmanager

Europa

gderkman@wecovi.com

+31 (0)6 125 045 25

Marco Vegers                     

Senior accountmanager

Midden en Zuid Nederland

Benelux

mvegers@wecovi.com

+31 (0)6 514 269 69

Dannique Nijboer

Accountmanager

Noord en Midden Nederland

DACH landen

dnijboer@wecovi.com

+31 (0)6 577 217 70

Wecovi BV (hoofdkantoor)

Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ Zwolle

Postbus 122, 8000 AC Zwolle

Nederland

t +31 (0)38 468 68 68 

f +31 (0)38 468 68 00 

sales@wecovi.com

www.wecoline.com

Scan de QR code 

voor ons complete 

Clean ‘n Easy 

productoverzicht

Deze brochure is gedrukt op BalancePure®, 

recycled papier gemaakt van 100% gerecycleerde vezels. 




