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Geen paarse handen en kleren meer! De nieuwe kleurstof van Safe-T-Fresh 

laat geen vlekken achter. Zo zijn u en uw collega’s aan het eind van de dag 

paarsvrij. De nieuwe niet-vlekkende kleurstof van Safe-T-Fresh vult het 

reservoir met een donkere, rijke blauwe kleur die vuil verbergt en zeven 

dagen lang meegaat.

NIET-VLEKKENDE 
KLEURSTOF
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QuickScents zakjes zijn ontwikkeld voor verschillende niveaus van gebruiksintensiteit en 

verschillende weersomstandigheden. De formules bevatten verschillende hoeveelheden 

actieve bestanddelen. QuickScents Plus heeft meer actieve bestanddelen en is een uitstekende 

oplossing bij warm weer en voor intens gebruik. Voor gematigde omstandigheden is QuickScents 

Regular aanbevolen. Bij koud weer of voor een eendagsevenement is QuickScents Event 

aangewezen.

Safe-T-Fresh ontwikkelde QuickBlue, het eerste bruiszakje met tweeledige 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!

QUICK SCENTS
Portiecontrole

QUICK BLUE

Diepblauwe kleurstof

Drop-N-Go

Formaldehydevrij

Geen menging

Geuren
(QS Regular, Event, Plus)

formaten
(QS Regular, Event, Plus)

formaten
(QB Winter & Summer)

Geuren
(QB Winter & Summer)

1 zakje per 19l water 1 zakje per 19l water

Kauwgom

Papier

Quick Scents

Quick BluePVA

Kauwgom

1 zakje per 19l water 1 zakje per 19l water 1 zakje per 19l water

MIX MIX MIX MIX MIX

All Season Daily Extreme Heat High Traffic Cool | Daily

255/doos255/doos



60g5K 30g

3.8l 23l 208l
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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 vaste materie omzetten in een 

vloeistof. Uw tanks, slangen en leidingen zullen niet langer aangekoekte 

vaste materie 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.

BIO
SACHETS/VLOEIBAAR

formaten
(BIO 30g)

formaten
(BIO 60g)

Geuren
(BIO 5k)

Geuren
(BIO 30g & 60g)

30-60 ml per 19l water 1 zakje per 19l water 1 zakje per 19l water

Kauwgom

Kauwgom

Super Concentrated Light - Moderate Moderate - Heavy

MIX MIX MIX

255/doos 200/doos
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We introduceren Eco BlueTM! De MEEST milieuvriendelijke deodorizer op de markt, 

van Safe-T-Fresh. Een revolutionair nieuw gedoseerd product zonder schadelijke 

materialen. Dit zonder in te leveren op geur of diepblauwe kleur. De baanbrekende, 

gepatenteerde antigeurtechnologie elimineert het chemische proces dat de meeste 

huidige deodorizers gebruiken, door op natuurlijke wijze onaangename geuren te 

absorberen. Eco BlueTM is biocidevrij en bacterievrij, waardoor het volledig biologisch 

afbreekbaar is en zuiveringsinstallatievriendelijk is. Safe-T-Fresh’s nieuwe Eco BlueTM 

zal zorgen voor een zorgeloze week van service en een verfrissende lavendelgeur, 

bij elke temperatuur. Verras uw klanten en bescherm het milieu. Probeer Eco BlueTM 

vandaag nog!

ECO BLUE
De meest milieuvriendelijke portiecontrole

formaten

Lavendel

255/doos

Geuren
(All)

MIX MIX
1 zakje per 19l water 1 zakje per 19l water

* ECO BLUE EVENT & WINTER HEBBEN LANGERE LEVERINGSTIJDEN

Eco Blue Plus Eco Blue Regular Eco Blue Winter*Eco Blue Event*

1 zakje per 19l water 1 zakje per 19l water
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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 beste is voor uw toepassing.

STF
Vloeibare deodorizers

8

60-120 ml per 19l water 30-90 ml per 19l water

Citroen

langere leveringstijden: 

hot cinnamon

Fresh & CLeanLavendel

Razzle Berry

15-60 ml per 19l water 15-30 ml per 19l water

Coconut Cream

Moerbei

Kauwgom

Kersen 

Ready-To-Use Concentrated Super Concentrated Extreme Concentrate

MIX

formaten
(All STF)

Geuren
(All STF)

MIX MIX MIX

3.8l 23l 208l 1041l

Superieure

 Geurbestrijding

Milieuvriendelijk

Zonder-formaldehyde

Diepblauwe kleurstof
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Wanneer klanten een sterke geur in 

uw toiletten beginnen op te merken, 

kan het zijn dat ze stoppen met 

het gebruik van uw toiletdiensten. 

Gebruik geurboosters van Safe-T-

Fresh voor een aangename ervaring. 

Het kost u maar een ogenblik en een 

paar cent om uw imago te verbeteren 

en klanten tevreden te houden.

GEURBOOSTERS
Langdurige frisheid

GeurbandUrinoirblokjes

320/doos

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.

De Air Works geurchijfjes 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.

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!

Verfrist en vermindert spattenLangdurig Langst houdbaar

URINAL SCREENSAIRWORKS

Geuren
(Air Works & Cabana Spray) Geuren

formatenformaten formaten

CABANA SPRAY

12/box3.8l1l 23l 208l 1041l 72/doos300/doos

LavendelCitroenMoerbeiLavendel

Hot CinnamonCoconut CreamRazzle Berry

Kersen

GeurenGeuren

formatenformaten

BANDITNON-PARA URINOIRBLOKJES

De BanditTM geurband is een krachtige geurversterker 
die de lucht verfrist en geurtjes neutraliseert. Door 
zijn unieke zelfvergrendelende ontwerp kan hij aan 
o de ontluchtings- pijp en onder de wasbak worden 

bevestigd. Gaat 60 - 90 dagen.

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.

Lavendel Komkommer MeloenCitroen

96/doos8/zakje



Safe-T-Fresh  |  satelliteindustries.nl  |  info@satelliteindustries.com11 12

Houd uw handwasstations schoon en veilig met de lijn 

waterbehandelingsproducten van Safe-T-Fresh. Safe-T-Fresh weet hoe 

belangrijk het is om uw klanten schoon en veilig water te geven om 

handen te wassen. Daarom heeft Safe-T-Fresh de waterbehandelingslijn 

ontwikkeld, om uw klanten en uw apparatuur te helpen beschermen.

WATERBEHANDELING
Beschermt apparatuur en klanten

Het antivriesmiddel is een additief 
om te combineren met Safe-T-Fresh-
toiletvloeistoffen of -zakjes ter 
voorkoming van het bevriezen van 
uw tank. Het antivriesmiddel is een 
concentraat dat minder bijtend is dan 
zout en dat zijn doeltreffendheid heeft 
bewezen bij de laagste temperaturen. 
Bovendien zult u merken dat dit product 
heel gemakkelijk kan worden gemengd 
nadat het in de tank werd gegoten. 
Hoeveel antivries u in het water moet 
mengen, hangt af van de temperaturen.

Antivries

Onverdund gebruiken voor tem-
peraturen tot -40°Cformaten

30 l 200 l 1000 l

* Handen wassen bij temperaturen onder 
het vriespunt kan ervoor zorgen dat uw 
handen snel afkoelen. Beperk de tijd dat 
uw handen worden blootgesteld aan 
vriestemperaturen en koud water om het 
risico op bevriezing te voorkomen.

 voor temperaturen tot  -20 c

 voor temperaturen tot -15 C

 voor temperaturen tot -10 C

1 deel water op 2 delen antivries 

1 deel water op 1 deel antivries

mix ratio

2 delen water op 1 deel antivries
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HANDVERZORGING
Kalmerende zepen en ontsmettingsmiddelen

Zowel onze vloeibare als onze schuimende handzepen en 

ontsmettingsmiddelen verschaffen een economische manier om uw 

toiletten en handwasstations van zeep te voorzien. Onze zepen bevatten 

kalmerende vochtinbrengende aloë voor aangenaam aanvoelende handen. 

Navullingen zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 800 of 1000ml.

Voor installaties die iets meer nodig hebben, zijn er bulkoplossingen 

verkrijgbaar in twee verschillende soorten zeep en een FDA goedgekeurd 

handdesinfecterend middel. De hervulbare fles van 800 ml van 

Satellite maakt het onderhoud snel en gemakkelijk bij gebruik van de 

bulkoplossingen van Satellite. Kijk hoe u geld kunt besparen, uw inkomsten 

kunt verhogen en de onderhoudstijd kunt versnellen wanneer u in bulk 

koopt.

1 liter schuimende zeep

1l schuimend ontsmettingsmiddel

bulkzeep gel - 65% alcohol

vloeibaar - 80% alcohol

navulbaar in bulk

1l schuimend

Schuimzeep & 
ontsmettingsmiddel Bulkzeep

Bulk 
handontsmettingsmiddel Dispensers

opties opties

formaten

opties

formatenformaten

opties

5l 20l 200l10 l6/doos
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REINIGINGSPRODUCTEN 
De sterkste en veiligste in de industrie

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.

De krachtige formule van de 
urinoirreiniger van Safe-T-Fresh 

verwijdert vet, lijm, koolstofhoudende 
vuilresten, en metselresten. Veilig te 
gebruiken op metaal, gelakt metaal, 

en plastic.

Houd uw toiletten schoon en fris 
met Safe-T-Fresh’s Toilet Washdown. 

Verkrijgbaar in meerdere geuren voor 
langdurige frisheid waar uw klanten 

van zullen genieten.

Maak snel korte metten met vet en vuil 
in moeilijk te bereiken plekken met de 

allesreiniger van Safe-T-Fresh.
Perfect voor op de werf of in de tuin, 

deze heavy-duty reiniger doet het 
allemaal.

Satellite weet hoe belangrijk het is 
om een goede indruk te maken en 

dat het allemaal begint met een goeie 
eerste indruk. Daarom verwijdert onze 
heavy-duty Truck Wash opgespat vuil, 
vet en aanslag. Laat uw vrachtwagens 
en aanhangers eruitzien als nieuw met 

Satellite’s Truck Wash.

formaten

formaten
(toilet washdown, all purpouse cleaner, urinal cleaner, delimer)

toilet washdowngraffix/quickfixtruck wash Allesreiniger Urinoirreiniger

formaten

3.8 l
3.8 l

1 l
1 l

23 l
23 l23 l

208 l 1041 l

Geuren
(toilet washdown)

hot cinnamon

Razzle Berry langere leveringstijden:

Fresh & CLean

Kersen

Lavendel

Coconut Cream Kauwgom

Moerbei

Citroen



Safe-T-Fresh  |  satelliteindustries.nl  |  info@satelliteindustries.com17 18

ACCESSOIRES
Alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn

Safe-T-Fresh biedt een verscheidenheid aan 

accessoires voor het onderhoud van mobiele 

toiletten, vrachtwagens, aanhangwagens en 

onderhoudsmateriaal. De accessoires van Safe-

T-Fresh zorgen ervoor dat uw uitrusting er goed 

uitziet en top blijft werken. In een industrie die 

geen tijd heeft voor downtime, is het belangrijk 

om uw uitrusting in de best mogelijke staat te 

houden.

18

Safe-T-Fresh biedt sponzen aan voor intensief 
gebruik die geweldig werken om vet, vuil, en 
graffiti van mobiele toiletten te poetsen. De 
sponzen van Safe-T-Fresh kunnen gebruikt 

worden met een verscheidenheid van Safe-T-
Fresh producten.

Uitlaatgeurverdamper gebruikt een 
unieke samengestelde essentiële olie om 

uitlaatgeuren te neutraliseren in een speciaal 
ontworpen verdampingskamer. In de kamer 

wordt de essentiële olie geactiveerd en 
verdampt door de hitte van de itlaat van de 

pomp.

Safe-T-Fresh heeft alle accessoires die 
nodig zijn om de klus te klaren. Met een 

verscheidenheid aan maten voor elk 
gereedschap, kun je gerust zeggen dat je bij 
Safe-T-Fresh alles vindt wat je nodig hebt.

Sponzen Uitlaatgeurverdamper

formaten

Accessoires

formaten

23 l
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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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www.satelliteindustries.nl

info@satelliteindustries.com

Volg ons op de sociale media

Actief lid van de volgende verenigingen:

Distributiecentrum en kantoor UK
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • 
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 1530 515216

Distributiecentrum en kantoor DUITSLAND
Poortnr. 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Duitsland
Tel.: +49 2065 54544 0

Hoofdkantoor EUROPA
Gulden-Vlieslaan 67 • 1060 Brussel • België
Tel.: +32 2 542 56 56

Distributiecentrum en kantoor ITALIË
Via Campania 17 • 53036 Poggibonsi, Siena • Italië
Tel.: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Distributiecentra en kantoren

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

Kantoor NEDERLAND
De Giessen 3 •  8253 PR Dronten • Nederland 
Tel: +31 321 725190

Ivo Kimmijzer
MANAGER VERKOOP EMEA

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

Inge Berger
MANAGER KLANTENDIENST EMEA

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

E-MAIL: NicoleC@satelliteindustries.com
TEL.: +49 172 16 93 949

Nicole Countryman
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL.: +49 2065 54544 20

Stephan Kloke
KLANTENDIENST

E-MAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 172 417 39 48

Michael Gettkant
MEDEWERKER VERKOOP

E-MAIL: WolfgangG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 173 731 16 24

Wolfgang Gran
AREA MANAGER

Duitsland • Oostenrijk • Zwitserland • Scandinavië

E-MAIL: JeroenB@satelliteindustries.com
TEL.: +31 3 21 72 51 92
 +32 4 74 86 00 38 

Jeroen Bartels
KLANTENDIENST & MEDEWERKER VERKOOP

Nederlandstalige gebieden
E-MAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL.: +32 497 243 953

Adrian Tümmel
AREA MANAGER & SPECIALIST 
DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL.:  +32 2 542 56 54

Nur Batur
KLANTENDIENST

TEL.: +32 2 542 56 52

Specialist 
Deodorizerproducten

Franstalige gebieden: Europa • Afrika

E-MAIL: SilviaC@satelliteindustries.com
TEL.: +39 346 506 7830

Silvia Cassarà
AREA MANAGER

E-MAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
TEL.: +39 392 152 8820

Elena Strambi
KLANTENDIENST & SPECIALIST 
DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: VirginiaM@satelliteindustries.com
TEL.: +39 345 780 9370

Virginia Morandi
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

Zuid-Europa • Midden-Oosten • Afrika

E-MAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL.: +48 602 439 659

Gregor Rudowicz
AREA MANAGER

E-MAIL: EwaN@satelliteindustries.com
TEL.: +48 692 492 74

Ewa Naskrecka
KLANTENDIENST

E-MAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL.: +48 603 680 610

Julia Rudowicz
LEAD DEODORIZERPRODUCTEN

Polen • Oost-Europa • Rusland

E-MAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL.: +44 7891 232512 (VK)
 +27 87 551 0863 (ZA)

Andy Cartwright
AREA MANAGER

TEL.: +44 1530 515216

Klantendienst

E-MAIL: ACowling@satelliteindustries.com
TEL.: +44 4750 96202

Amanda Cowling
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

Verenigd Koninkrijk • Ierland • Zuid-Afrika
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