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Odor Control…Guaranteed!

— Ramya Kothamasu
Onderzoekswetenschapper

Safe-T-Fresh

Voordat ze in 2016 bij Safe-T-Fresh in dienst trad, werkte Ramya Kothamasu voor 
verschillende grote internationale ondernemingen in  hun onderzoekslaboratoria, 
waar zij organische, oppervlakte-actieve en geurstoffen onderzocht. Zij is een 
gediplomeerd chemisch ingenieur en realiseerde al enkele doorbraken op het vlak 
van geurbestrijding sinds ze bij Safe-T-Fresh aan de slag is.

“Meestal zijn producten die in de mobiele sanitaire sector worden gebruikt, 
gebaseerd op stoffen die geuren 
maskeren,” zei Ramya. “Met andere 
woorden, deze stoffen gebruiken grote 
hoeveelheden parfum, die vervliegen en na 
enige tijd hun doeltreffendheid verliezen. 
Sommige stoffen verdoven zelfs iemands 
geurzin om geuren te maskeren.”

“Wij hebben een nieuwe geurbestrijdings-
technologie ontwikkeld die meer doet 
dan maskeren en de geurmolecule zelf 
verandert,” vervolgde Ramya. “In feite 
wordt de molecule chemisch gewijzigd. 
Het is niet langer een geurmolecule, 
zodat ze ook niet langer geur afgeeft. 
Bijgevolg hebben we al onze ontgeurders 
aangepast met deze nieuwe technologie, 
en de reacties van de klanten waren 
buitengewoon positief.”

Nog een doorbraak is QuickBlue™, het allereerste bruiszakje met 
dubbele film dat oplost in pekelwater! Door een papierfilm te 

combineren met een standaard PVA-film, zijn deze pakketjes 
de eerste dosisproducten die dit realiseren. Bovendien zijn ze 

bruisend.

Samen zetten wij grote stappen om de gebruikservaring  
voor mensen die gebruikmaken van mobiele sanitaire 
installaties te verbeteren. Wij zijn vol vertrouwen voor 
de toekomst en willen graag samen met u deze 
verbeteringen realiseren.

“Wij hebben 
een nieuwe 
geurbestrijdings-
technologie 
ontwikkeld die 
meer doet dan 
maskeren en de 
geurmolecule zelf 
verandert.”
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TMECO BLUE
SACHETS

Een revolutionair nieuw sachet product zonder gevaarlijke 
stoffen, wat niet ten koste gaat van de geur of de diepblauwe 
kleur. Eco Blue™ is biocidevrij en bacterievrij waardoor het 
volledig biologisch afbreekbaar is en daarbij zeer goed 
verder te verwerken is bij de waterzuivering. Safe-T-Fresh’s 
nieuwe Eco Blue™ zorgt voor een zorgeloze week van 
service en verfrissende lavendelgeur, bij elke temperatuur. 

Wow uw klanten en bescherm het milieu! 
Probeer Eco Blue™ vandaag nog!

WAAROM ECO BLUE?

De baanbrekende, 
gepatenteerde technologie 

voor de controle van geurtjes 
elimineert het chemische 

proces dat de meeste huidige 
ontgeurders gebruiken door 
de  atuurlijke absorptie van 

geurtjes.

TANKONTGEURDER

Eco Blue
• Volledig biologisch afbreekbaar
• Biocidevrij
• Bacterievrij
• Snelle oplossing
• Nieuwe kleurstof die niet verkleurt
• Bewezen prestaties
• Extreme warmte/zwaar gebruik
• Langdurige verse geur

Geuren
• Lavendel

Hoeveelheden
• 85 sachets/zak
• 3 zakken/doos

De meest milieuvriendelijke
ontgeurder op de markt
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TMQUICKSCENTS
SACHETS

QuickScents zakjes zijn ontwikkeld voor verschillende 
temperaturen en hoeveelheden afvalmateriaal, op basis van de 
hoeveelheid actieve bestanddelen in elke formule. QuickScents 
Plus bevat hogere concentraties actieve bestanddelen 
en is een uitstekende oplossing bij hoge temperaturen en 
intensief gebruik. Voor gewone omstandigheden gebruikt u 
QuickScents Regular en als het weer kouder wordt of u een 
dagservice aanbiedt voor een speciaal evenement, gebruik 
dan QuickScents Event.

De QuickScents en QuickBlue producten worden voortaan in 
een handige unieke verpakking geleverd: de QuickPackets!

WAAROM QUICKSCENTS?

TANKONTGEURDER

Er is een 
QuickScents zakje 
voor elke situatie!

QuickScents Event
• Dagelijks/Koud weer
• Langdurige blauwe kleur
• Drop-N-Go gebruiksgemak
• Niet mengen, geen afval of 

geknoei

Geuren
• Kauwgom

Hoeveelheden
• 85 QuickPackets/zak
• 3 zakken/doos

QuickScents Plus
• Extreme warmte/zwaar gebruik
• Langdurige blauwe kleur
• Drop-N-Go gebruiksgemak
• Niet mengen, geen afval of 

geknoei

Geuren
• Kauwgom

Hoeveelheden
• 85 QuickPackets/zak
• 3 zakken/doos

QuickScents
• Alle seizoenen
• Langdurige blauwe kleur
• Drop-N-Go gebruiksgemak
• Niet mengen, geen afval of 

geknoei

Geuren
• Kauwgom

Hoeveelheden
• 85 QuickPackets/zak
• 3 zakken/doos
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Science That Makes ScentsTURBO DRIPAX ™

SACHETS

WAAROM TURBO DRIPAX?

De Turbo DriPax ontgeurderzakjes zijn even doeltreffend als vloeibare 
producten, zonder de knoeiboel. Gooi het oplosbare zakje gewoon in 
het water en de bruisende werking zal de rest doen!

De Turbo DriPax-zakjes zijn verkrijgbaar in twee concentraties: 
2nd Gear en 3rd Gear.  DriPax is 100% biologisch afbreekbaar en 
milieuvriendelijk, en de papieren omhulling voorkomt dat de zakjes aan 
elkaar kleven wanneer ze nat worden. 

Bij gematigde tot hoge temperaturen kiest u voor de Turbo DriPax 2nd 
Gear-zakjes om ongewenste geuren aan te pakken.  Voor extreme 
temperaturen is er Turbo DriPax 3rd Gear.  Zowel 2nd Gear als 3rd Gear 
Turbo DriPax bieden een verbeterd parfum om geurtjes onder controle 
te houden en een diepblauwe kleurstof.

TANKONTGEURDER

Turbo DriPax 2nd Gear
• Ingooien en laten werken
• Gematigde/hoge temperaturen
• In water oplosbaar
• Bruisend
• Biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk
• Niet-vlekkende kleurstof

Geuren
• Fresh ’n Cleaner
• Moerbei
• Framboos
• FOM (parfum van de maand)

Hoeveelheden
• 85 sachets/zak
• 6 zakken/doos

Turbo DriPax 3rd Gear
• Ingooien en laten werken
• Extreme temperaturen
• In water oplosbaar
• Bruisend
• Biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk
• Niet-vlekkende kleurstof

Geuren
• Fresh ’n Cleaner
• Moerbei
• Framboos
• FOM (parfum van de maand)

Hoeveelheden
• 70 sachets/zak
• 6 zakken/doos
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De voordelen van Safe-T-Fresh BIO-producten gaan veel verder dan 
geurbestrijding en de bescherming van het milieu. Ze verwijderen ook aanslag 
in tanks, slangen en leidingen. De natuurlijke bacteriën die achterblijven in 
een tank of systeem vermenigvuldigen zich en worden steeds doeltreffender, 
waarbij ze vast materiaal omzetten in een vloeistof. Uw tanks, slangen en 
leidingen zullen niet langer aangekoekt vast materiaal bevatten dat een 
constante geur veroorzaakt. En afvalverwerkingsinstallaties profiteren van 
de extra natuurlijke bacteriën, zodat u uw huidige lozingsvergunningen kunt 
houden of krijgen.

BIO-ontgeurders zijn verkrijgbaar in zakjes en in vloeibare vorm. Gebruik de 
QuickScents Bio zakjes van 30 gram voor normale drukte en temperaturen 
en Bio 60 gram voor hoge temperaturen en intensief gebruik. Verkiest u een 
vloeibaar product, gebruik dan STF 5000 voor extreme omstandigheden.

WAAROM BIO?

BIO-ONTGEURDERS
SACHETS/VLOEIBAAR

TANKONTGEURDER

QuickScents Bio  
60g zakjes
• Veilig voor het milieu
• Voor intensiever gebruik en 

hogere temperaturen
• Langdurige blauwe kleur
• Voordelig voor afvalstortplaatsen
• Maakt fecaliën en toiletpapier 

vloeibaar

Geuren
• Kauwgom

Hoeveelheden
• 50 sachets/zak
• 4 zakken/doos

QuickScents Bio  
30g zakjes
• Veilig voor het milieu
• Voor normale gebruiksdrukte en  

temperaturen
• Langdurige blauwe kleur
• Voordelig voor afvalstortplaatsen
• Maakt fecaliën en toiletpapier 

vloeibaar 

Geuren
• Kauwgom

Hoeveelheden
• 80 sachets/zak
• 5 zakken/doos

STF Bio 5000 vloeibaar
• Superieure geurbestrijding
• Milieuvriendelijk
• Voordelig voor 

afvalverwerkingsinstallaties

Geuren
• Kauwgom

Hoeveelheden
• 3,8 liter
• 23 liter
• 208 liter
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QUICKBLUE™

SACHETS

Safe-T-Fresh ontwikkelde QuickBlue, het eerste bruiszakje met dubbele 
film! Dit bijzondere systeem, waarvoor een octrooi is aangevraagd, 
maakt gebruik van een papierfilm aan de ene kant en een PVA-film 
aan de andere. Het resultaat is een zakje dat snel oplost en door de 
bruisende werking over heel de tank wordt verspreid. En het werkt ook 
in pekelwater!

QuickBlue is zowel verkrijgbaar in een Zomer- als een Event/Winter-
versie. Het Event & Winter-zakje bevat een donkerblauwe kleurstof met 
minder actieve bestanddelen, omdat deze bij koud weer of voor één dag 
niet nodig zijn. Zo kunt u ook besparen op uw voorraad door slechts één 
ontgeurder aan te houden. Voor alle andere situaties gebruikt u QuickBlue 
Summer. Met zijn donkerblauwe kleurstof en hoge concentratie aan 
werkzame bestanddelen, biedt dit zakje een krachtige geurbestrijding 
met een langdurig frisse geur.

De QuickScents en QuickBlue producten worden voortaan in een 
handige unieke verpakking geleverd: de QuickPackets!

WAAROM QUICKBLUE?

Papier PVA

TANKONTGEURDER

QuickBlue Winter & Event
• Lost op in pekelwater
• Event and Winter-formule
• Donkerblauwe kleur
• Lost snel op
• Verspreidt zich snel
• Niet mengen, geen geknoei
• Drop & Go

Geuren
• Kauwgom

Hoeveelheden
• 85 QuickPackets/zak
• 3 zakken/doos

QuickBlue Summer
• Lost op in pekelwater
• Voor alle seizoenen
• Donkerblauwe kleur
• Lost snel op
• Verspreidt zich snel
• Niet mengen, geen geknoei
• Drop & Go

Geuren
• Kauwgom

Hoeveelheden
• 85 QuickPackets/zak
• 3 zakken/doos

Het eerste en enige
bruiszakje

dat ook oplost
in pekelwater!
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SUPER TUBES™

VLOEIBARE 
DOSISREGELING

Super Tubes
• Lage/hoge temperaturen
• Sporadisch/intensief gebruik
• Supergeconcentreerde vloeistof
• Ingebouwd pers- en gietmeetsysteem

Geuren
• Kauwgom 
• Fresher ’n Cleaner
• Citroen
• Razzle Berry
• Lavendel

Hoeveelheden
• 1 liter
• 6 liter/doos

Super Tubes Solution
• Lage/hoge temperaturen
• Sporadisch/intensief gebruik
• Supergeconcentreerde vloeistof

Geuren
• Kauwgom 
• Fresher n’ Cleaner
• Citroen
• Razzle Berry
• Lavendel

Hoeveelheden
• 23 liter
• 208 liter

Voor wie liever met een vloeibaar product werkt, maar niet van de knoeiboel 
houdt, zijn de Super Tubes het antwoord. Via een ingebouwde kamer in de 
Super Tubes-fles wordt de exacte dosis vloeistof voor elke onderhoudsbeurt 
vooraf gemeten. Gewoon de fles omdraaien en de vloeistof in het reservoir 
spuiten. Bij hogere temperaturen of intensief gebruik voegt u extra doses 
toe! 

De Super Tubes hebben geen last van natte handen of toevallige blootstelling 
aan water, en aangezien dit een vloeistof is, werkt het product perfect in zowel 
pekelwater als bij koud weer. Super Tubes zijn de ultieme oplossing om zowel 
uw kosten als geurtjes onder controle te houden. De beschermende fles 
verhoogt de gebruiksduur van het product, zelfs wanneer ze is opgeslagen 
in zeer warme en vochtige ruimten.

WAAROM SUPER TUBES?

TANKONTGEURDER

1514



Veel operatoren weten misschien niet dat STF in 1970 de allereerste 
milieuvriendelijke ontgeurder was die werd ontwikkeld voor de sector 
van de mobiele sanitaire voorzieningen. Zelfs toen al was Satellite zich 
ervan bewust dat milieubescherming een zaak was van iedereen, in 
het belang van toekomstige generaties.

Vandaag is de samenstelling van STF aangepast met de meest 
geavanceerde bestanddelen voor geurbestrijding. Door onderzoek, 
tests en observatie op het terrein, hebben wij een ontgeurder 
ontwikkeld die de geurmoleculen zelf verandert in plaats van ze 
te maskeren. Deze revolutionaire doorbraak in de moleculaire 
technologie ligt in het verlengde van onze milieubewuste traditie, 
en biedt bovendien een veel betere geurbestrijding. Het product is 
verkrijgbaar in verschillende concentraties, afhankelijk van wat het 
best is voor uw toepassing.

WAAROM STF? STF 3K
• Superieure geurbestrijding
• Uitstekend, kostenbesparend 

alternatief
• Gebruiksklaar

MENGEN
Gebruik 60-120ml per 19L water

VERPAKKINGEN
3,8 L, 23 L, 208 L, 1041 L

GEUREN
Kauwgom, Kersen, Lavendel, Citroen

STF ™ 

VLOEIBAAR

TANKONTGEURDER

STF 4K
• Superieure geurbestrijding
• Veilig voor het milieu
• Donkerblauwe kleurstof
• Geconcentreerd

MENGEN
Gebruik 30 - 90ml per 19L water

VERPAKKINGEN
3,8 L, 23 L, 208 L, 1041 L

GEUREN
Kauwgom, Kersen, Lavendel, Citroen

STF 5K
• Superieure geurbestrijding
• Veilig voor het milieu
• Donkerblauwe kleurstof
• Super geconcentreerd

MENGEN
Gebruik 15 - 60ml per 19L water

VERPAKKINGEN
3,8 L, 23 L, 208 L, 1041 L

GEUREN
Kauwgom, Kersen, Lavendel, Citroen

STF 6K
• Superieure geurbestrijding
• Veilig voor het milieu
• Donkerblauwe kleurstof
• Extreem geconcentreerd

MENGEN
Gebruik 15 - 30ml per 19L water

VERPAKKINGEN
3,8 L, 23 L, 208 L, 1041 L

GEUREN
Kauwgom, Kersen, Lavendel, Citroen
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De vloeibare ontgeurders van Blue Works bevatten 
heel wat parfum en niet-vlekkende koningsblauwe 
kleurstof om al uw vuiltjes te maskeren en te verbergen. 
Als u op zoek bent naar een product met een krachtig 
parfum, dan is Blue Works de juiste keuze!

WAAROM BLUE WORKS?

BLUE WORKS
VLOEIBAAR

TANKONTGEURDER

BLUE WORKS 12O
• Geconcentreerd parfum
• Koningsblauwe kleurstof
• Matig gebruik/matige temperatuur

MENGEN
Gebruik 15-30 ml 
voor 19 liter water

VERPAKKINGEN
3,8 L, 19 L, 208 L, 1041 L

GEUREN
• Kauwgom
• Kersen
• Fresh ’n Cleaner
• Moerbei
• Razzle Berry

BLUE WORKS 150
• Sterk geconcentreerd parfum
• Hoge kleurstofconcentratie
• Intensief gebruik/matige temperatuur

MENGEN
Gebruik 15-30 ml 
voor 19 liter water

VERPAKKINGEN
3,8 L, 19 L, 208 L, 1041 L

GEUREN
• Kauwgom
• Kersen
• Fresh ’n Cleaner
• Moerbei
• Razzle Berry
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Door parfumversterkers in uw mobiele toiletten te 
gebruiken, geeft u de aanpak van geurtjes een boost, 
vooral bij warm weer! Deze producten bieden een 
eenvoudige en voordelige manier om uw klanten bij 

iedere onderhoudsbeurt tevreden te houden.

“Eén product dat volgens ons 
boven al uw concurrenten uitsteekt, 
is Cabana Spray. Het is veel beter 
en gaat langer mee dan alles wat 
wij al geprobeerd hebben.”

Will Finch
Dallas, TX

WAAROM
PARFUM-
VERSTERKERS?

Urinoirmatjes
Verfris uw urinoirs met onze 
grote, gekleurde urinoirmatjes. De 
matjes beperken het opspatten, 
maskeren de geur en verspreiden 
een aangename frisse geur bij elk 
gebruik.

GEUREN
• Mountain Breeze
• Spring Valley
• Super Citrus

VERPAKKINGEN
• 12 matjes/verpakking
• 6 verpakkingen/doos

PARFUM-
VERSTERKERS

Urinoirblokjes
Hoge kwaliteit en langzaam 
oplossend. De urinoirblokjes blijven 
hard. Ze verspreiden ook een 
aangenaam en krachtig parfum. Vrij 
van paradichloorbenzeen. Gaat 6 tot 
7 dagen mee. 40g/blokje.

GEUREN
• Citroen

VERPAKKINGEN
• 12 blokjes/zak
• 12 zakken/doos

Cabana Spray
De Cabana Sprays van Safe-T-Fresh 
zullen uw verwachtingen overtreffen 
met hun vol en fris parfum en hun 
langdurige werking. Dit product is 
een must voor wie een fris geurend 
toilet wil!

GEUREN
• Kauwgom
• Kersen
• Hot Cinnamon
• Lavendel
• Citroen
• Spring Valley
• Super Citrus

VERPAKKINGEN
1 L, 3,8 L, 23 L, 208 L

AIR WORKS
De Air Works ontgeurderschijfjes zijn een 
aangename toevoeging aan het parfum 
dat u in uw afvalwatertank gebruikt. 
Eén schijfje per onderhoudsbeurt. 
Plaats de Air Works-schijfjes op de 
toiletpapierhouder of hang ze met een 
haakje achter de ventilatiebuis.

GEUREN
• Kauwgom
• Kersen
• Lavendel
• Citroen
• Spring Valley
• Super Citrus

VERPAKKINGEN
• 100 schijfjes/zak
• 3 zakken/doos
• 750/emmer *Stopgezet 2020
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SCHOONMAAK-
PRODUCTEN

Urinoirreiniger /
Industriële ontvetter
Universele, krachtige urinoirreiniger & 
industriële ontvetter die het hardnekkigste 
vuil verwijdert. Doeltreffend voor vet, lijm, 
vuil op basis van koolstof, op metselwerk. 
Ook toepasbaar op metaal, gelakt metaal 
en kunststof.

GEUREN
• Basisparfum

VERPAKKINGEN
• 1 L, 3,8 L, 23 L, 208 L

Truck Wash
Krachtig reinigingsmiddel 
dat roadfilm, vet en aanslag 
verwijdert. Laat vrachtwagens 
en opleggers er als nieuw 
uitzien.

GEUREN
• Basisparfum

VERPAKKINGEN
• 1 L, 3,8 L, 23 L, 208 L

Toilet Washdown
Voor gebruik op de werf of 
in uw eigen bedrijf. Reinigt 
binnen- en buitenwanden. 
Houdt toiletten als nieuw. 
Verschillende parfums 
verkrijgbaar. Even doeltreffend 
als elk bestaand parfum of 
bloemengeur.

GEUREN
• Kauwgom
• Kersen
• Lavendel
• Citroen

VERPAKKINGEN
• 1 L, 3,8 L, 23 L, 208 L

Odor Eliminator
Een ongeëvenaarde, 
langdurige geurverdrijver. 
Meermaals toepassen bij 
kwalijke geuren. Doeltreffend 
tegen afval-, urine-, riool- en 
rottingsgeuren.

GEUREN
• Basisparfum

VERPAKKINGEN
• 1 L, 3,8 L, 23 L, 208 L

Graffix & QuickFix 
Graffitiverwijderaar
GRAFFIX en QuickFix zijn milieuvriendelijke 
vloeibare gels die worden gebruikt om 
ongewenste graffiti te verwijderen van 
HDPE, hout, baksteen, steen of metaal. 
Bevat geen MEK of andere extreme, 
brandbare chemische stoffen. Door zijn 
samenstelling hecht de gel zich perfect 
aan verticale oppervlakken zonder uit te 
lopen.

GEUREN
Basisparfum

VERPAKKINGEN
• 1 L, 3,8 L, 23 L, 208 L
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HANDVERZORGING/
TOEBEHOREN

Toebehoren
 1 Standaardpomp met houder van 3,8 l 

 2 Industriële pomp met houder van 208 l

 3 Grote aftapkraan (bus 208 l)

 5 Kleine aftapkraan (emmer 23 l & bus 208 l)

 5 Lege fles 3,8 l

Dop voor lege fles 3,8 l

 6 Lege fles 1 l

2 doppen voor lege fles 1 l

 7 Lege fles 945 ml

Dop voor lege fles 945 ml

 8 Vatenopener om uw vaten van 208 liter te helpen openen

 9 Pincet om QuickScents uit hun zak te nemen

 10 Bijzonder bestendige borstel met lange steel

 11 EZ Reacher: bijzonder praktisch om grotere objecten (bv. blikken) vast te nemen en 

schade te vermijden aan de vacuümmodule-uitrusting bij het legen van uw tanks.

Schuimende zeep, schuimend 
ontsmettingsmiddel & gelvormig 
ontsmettingsmiddel (niet 
afgebeeld)
Verdrievoudig het aantal dosissen tegenover 
vloeibare zeep en ontsmettingsmiddel. Navullingen 
worden geleverd in stevige kunststof flessen die niet 
kunnen worden geperforeerd. Gebruik alcoholgel in 
de winter.

Handontsmettings-middel of zeep
• 12 x 800ml /  10 x 1L

Handdesinfectiemiddel, zeep of 
schuimzeep
• 6 x 1L

Navuldispensers 

Dispensers voor handdesinfectiemiddel / 
zeep / schuimzeep

1L / 800 ml

Dispensers voor papieren 
handdoeken
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Satellite Industries

IK GA LANGER MEE 
DAN UW NIEUWE AUTO

Ik ben gemaakt van duurzaam plastic en ik ga minstens 15 jaar mee. Dat is 
langer dan de gemiddelde levensduur van een auto. Aan het einde van mijn 

leven, kan ik volledig gerecycled worden. Behoorlijk duurzaam, toch?

Benieuwd naar meer?
Meer informatie op https://satelliteindustries.nl/hulpmiddelen/duurzaamheid/

Satellite Industries streeft ernaar om onze 
klanten producten en diensten van hoge 
kwaliteit te bieden tegen eerlijke prijzen. 
Wij promoten actief een bedrijfscultuur die 
innovatie en respect voor individuen, de 
maatschappij en het milieu aanmoedigt.

DUURZAAMHEID
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/satelliteindustries @satindustries

Satellite Industries Satelliteind

EPSG

t

EMAIL: IvoK@satelliteindustries.com
TEL: +31 6 31 63 22 98

Ivo Kimmijzer
SALES MANAGER EMEA

EMAIL: IngeB@satelliteindustries.com
TEL:  +32 2 542 56 59

Inge Berger
CUSTOMER SERVICE MANAGER EMEA

EMAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL:   +32 2 542 56 54

Nur Batur
MEDEWERKER KLANTENDIENST

www.satelliteindustries.nl
info@satelliteindustries.com

Magazijn en kantoor VERENIGD KONINKRIJK
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • VK
Tel: +44 1530 515216

EMAIL: WolfgangG@satelliteindustries.com
TEL: +49 173 731 16 24

EMAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL: +44 7891 232512 (UK)
 +27 87 551 0863 (ZA)

Andy Cartwright
AREA MANAGER

Wolfgang Gran
AREA MANAGER

EMAIL: NicoleC@satelliteindustries.com 
TEL: +49 172 16 93 949

Nicole Countryman
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

Duitsland • Oostenrijk • Zwitserland • Scandinavië

Magazijn en kantoor DUITSLAND
Port number 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Duitsland
Tel: +49 2065 54544 0

Hoofdkantoor EUROPA
Guldenvlieslaan 67 • 1060 Brussel • België
Tel: +32 2 542 56 56

Magazijn en kantoor ITALIË
Kantoor Via Carlo Iozzi 53 • 53036 Poggibonsi • Italië
Magazijn Via Maremmana 67, III Km • 3200 Consorzio I Pratoni • 
00030 Colonna (Roma) • Italië
Tel: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Magazijnen en kantoren

Magazijn en kantoor POLEN
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polen
Tel: +48 692 492 746

Volg ons op de sociale media:

EMAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL: +32 497 243 953

Adrian Tümmel
AREA MANAGER & 
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

Franstalige gebieden: Europa • Afrika • Canada

EMAIL: AmyP@satelliteindustries.com
TEL:  +32 2 542 56 52

EMAIL: EwaN@satelliteindustries.com
TEL: +48 692 492 74

Ewa Naskrecka
MEDEWERKER KLANTENDIENST

EMAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL: +48 603 680 610

Julia Rudowicz
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

Amy Peeters
MEDEWERKER KLANTENDIENST & 
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

Nederlandstalige gebieden: Nederland • België

EMAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL: +48 602 439 659

Gregor Rudowicz
AREA MANAGER

EMAIL: GeoffreyG@satelliteindustries.com
TEL: +31 6 21 96 12 74

Geoffrey Gilroy
AREA MANAGER

EMAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
TEL:  +39 392 152 8820

Elena Strambi
MEDEWERKER KLANTENDIENST & 
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

Verenigd Koninkrijk • Ierland • Zuidelijk 
Afrika

EMAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL: +49 2065 54544 20

Stephan Kloke
MEDEWERKER KLANTENDIENST

EMAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL: +49 172 417 39 48

Michael Gettkant 
VERKOOPAGENT

EMAIL: SilviaC@satelliteindustries.com
TEL: +39 346 506 7830

Silvia Cassarà
AREA MANAGER

Zuid-Europa • Midden-Oosten • Afrika

Polen • Oost-Europa • Rusland

TEL: +44 1530 515216

SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

EMAIL: EmmaT@satelliteindustries.com
TEL: +44 1530 515216

Emma Thomas
MEDEWERKER KLANTENDIENST

Actief lid van de volgende verenigingen:
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