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GEZONDER SCHOONMAKEN

RECyCliNG

DUITSLAND 069380789727 (National call rate)

FRANKRIJK 0157324583 (National call rate)

BELGIË 027007181 (National call rate)

NEDERLAND 0207006349 (National call rate)

LUXEMBURG 24871609 (National call rate)

ITALIË 0223331159 (National call rate)

OOSTENRIJK 01206091692 (National call rate)

ZWITSERLAND 0446545909 (National call rate)

SCANDINAVISCHE LANDEN  
+44-2034506742 (International call rate) 
 
CENTRAAL- & OOST-EUROPESE LANDEN 
+44-2034506747 (International call rate)

MIDDEN-OOSTEN & AFRIKA 
+44-2034506747 (International call rate) 
+44-2034506745 (International call rate) 
 
 
 

FAX ALLE LANDEN +44-2034506749

ZUID-AFRIKA 
Newell Rubbermaid South Africa
150 Fleming Street
Meadowdale
Rechtstreeks contact met de vertegenwoordiger van de klantendienst:
■■ +27-116638800 (National call rate)

SPANJE/PORTUGAL +34 976 109 130
Newell Rubbermaid Luxembourg Sarl
P.I. Malpica - Alfinden C/H 36-42
50171 La Puebla de Alfinden
Zaragoza
Spanje

Rechtstreeks contact met de vertegenwoordiger van de klantendienst:
■■ +34-976109123 (National call rate)
■■ +34-976109124 (National call rate)

VERENIGD KONINKRIJK/REPUBLIEK IERLAND
Newell Rubbermaid
Halifax Avenue 
Fradley Park 
Lichfield 
Staffordshire
WS13 8SS
Verenigd Koninkrijk

Rechtstreeks contact met de vertegenwoordiger van de klantendienst:
Verenigd Koninkrijk:
■■ Telefoon: +44 (0)844 4121192 - Fax: +44 (0)844 4121193

rcp.sales@newellco.com

REPUBLIEK IERLAND
■■ Telefoon: 0818-719370 - Fax: 0818-719369

rcp.sales@newellco.com 

Onze portfolio omvat enkele van 's werelds meest 
erkende, kwaliteitsvolle merken die gekend staan voor 

innovatie en kwaliteit

Rubbermaid Commercial Products
Newell Rubbermaid Europe Sarl
10, Chemin de Blandonnet 
1214 Vernier, Genève
Zwitserland

www.rubbermaid.eu

2013
PRODUCTCATAlOGUS

NAlEVEN VAN 
VOEDSElREGElGEViNGEN

OPlOSSiNGEN VOOR DE 
SANiTAiRE RUiMTE

HUiDVERZORGiNG

STiJlVOl

RUBBERMAID IS 
BELANGRIJK
Succesrijke professionals vertrouwen op  
Rubbermaid Commercial Products voor het leveren 
van kostenbesparende innovatieve producten die 
de beste prestaties en kwaliteit leveren. Wanneer 
u kiest voor producten die het logo van Rubbermaid 
Commercial Products dragen, krijgt u waar voor 
uw geld en draagt u uit dat uw onderneming de 
hoogste normen nastreeft. 

Vertrouw op Rubbermaid: 

INNOVATIE
KWALITEIT
VERTROUWEN

Ervaring die het verschil maakt…
Van rijk en weldadig tot voordelig: het uitgebreide assortiment TC-
huidverzorgingsoplossingen van Rubbermaid biedt een antwoord op elke 
behoefte. De innovatieve dispensers van Rubbermaid variëren van automatische 
inbouwsystemen tot manuele muursystemen. Dankzij een superieure ervaring 
bij het handenwassen, lagere gebruikskosten en milieuvriendelijke producten 
is Rubbermaid de leverancier bij uitstek voor vernieuwende hygiënische 
oplossingen.

EEN NIEUWE CLEAN LOOK-REEKS 
VOOR EEN HARMONIEUZE SANITAIRE 
RUIMTE
Rubbermaid Commercial Products heeft zich geëngageerd faciliteiten te helpen 
bij bezoekers van de sanitaire ruimte een positieve indruk na te laten. Nette, 
harmonieuze dispensers leveren een beduidende bijdrage aan deze indruk. 
Rubbermaid biedt momenteel een topgamma bij elkaar passende dispensers aan 
voor luchtverfrissing, oppervlakreiniging en huidverzorging - Microburst Duet 
en AutoFoam. Voor een volledig harmonieuze sanitaire ruimte beschikt u dus 
over deze twee systemen. Het uitzicht en de kleur van de nieuwe Clean Look-
dispensers kunnen aan deze topgammasystemen of aan de onlangs op de markt 
gebrachte FLex- en ProRX-huidverzorgingsdispensers aangepast worden. De 
toonaangevende programmeerbaarheid en algemene werking van de dispensers 
is niet veranderd en alle Clean Look-dispensers zijn in wit, zwart en chroom 
verkrijgbaar.
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SLIMMER REINIGEN
Het nieuwe Rubbermaid HYGEN™ Clean Water System bestaat uit een filteremmer en een pers met 
ingebouwde schrobbers om vuil van de mop los te maken en te verwijderen. Pers met ingebouwde 
schrobbers om vuil van de mop los te maken en te verwijderen. De dubbele rol garandeert een 
optimale persefficiëntie en het innovatieve filtersysteem maakt vuil water opnieuw schoon door de 
emmer eenvoudig te kantelen.
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HUiDVERZORGiNG

STiJlVOl

RUBBERMAID IS 
BELANGRIJK
Succesrijke professionals vertrouwen op  
Rubbermaid Commercial Products voor het leveren 
van kostenbesparende innovatieve producten die 
de beste prestaties en kwaliteit leveren. Wanneer 
u kiest voor producten die het logo van Rubbermaid 
Commercial Products dragen, krijgt u waar voor 
uw geld en draagt u uit dat uw onderneming de 
hoogste normen nastreeft. 

Vertrouw op Rubbermaid: 

INNOVATIE
KWALITEIT
VERTROUWEN

Ervaring die het verschil maakt…
Van rijk en weldadig tot voordelig: het uitgebreide assortiment TC-
huidverzorgingsoplossingen van Rubbermaid biedt een antwoord op elke 
behoefte. De innovatieve dispensers van Rubbermaid variëren van automatische 
inbouwsystemen tot manuele muursystemen. Dankzij een superieure ervaring 
bij het handenwassen, lagere gebruikskosten en milieuvriendelijke producten 
is Rubbermaid de leverancier bij uitstek voor vernieuwende hygiënische 
oplossingen.

EEN NIEUWE CLEAN LOOK-REEKS 
VOOR EEN HARMONIEUZE SANITAIRE 
RUIMTE
Rubbermaid Commercial Products heeft zich geëngageerd faciliteiten te helpen 
bij bezoekers van de sanitaire ruimte een positieve indruk na te laten. Nette, 
harmonieuze dispensers leveren een beduidende bijdrage aan deze indruk. 
Rubbermaid biedt momenteel een topgamma bij elkaar passende dispensers aan 
voor luchtverfrissing, oppervlakreiniging en huidverzorging - Microburst Duet 
en AutoFoam. Voor een volledig harmonieuze sanitaire ruimte beschikt u dus 
over deze twee systemen. Het uitzicht en de kleur van de nieuwe Clean Look-
dispensers kunnen aan deze topgammasystemen of aan de onlangs op de markt 
gebrachte FLex- en ProRX-huidverzorgingsdispensers aangepast worden. De 
toonaangevende programmeerbaarheid en algemene werking van de dispensers 
is niet veranderd en alle Clean Look-dispensers zijn in wit, zwart en chroom 
verkrijgbaar.
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SLIMMER REINIGEN
Het nieuwe Rubbermaid HYGEN™ Clean Water System bestaat uit een filteremmer en een pers met 
ingebouwde schrobbers om vuil van de mop los te maken en te verwijderen. Pers met ingebouwde 
schrobbers om vuil van de mop los te maken en te verwijderen. De dubbele rol garandeert een 
optimale persefficiëntie en het innovatieve filtersysteem maakt vuil water opnieuw schoon door de 
emmer eenvoudig te kantelen.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productcatalogus

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
3349 Afruimbak Polyethyleen 51 x 38 x 13 (h) cm 12

 Afvalbeheer
Een uitgebreid assortiment producten voor het verwerken van alle soorten afval, van een eenvoudige 
afvalemmer tot de uitgebreidste recyclingsystemen.

 Schoonmaak
Een compleet assortiment schoonmaaksystemen en kleine accessoires bieden u veelzijdige oplossingen 
voor het beheer van schoonmaaktaken in alle soorten gebouwen.

 Veiligheid
Een uitgebreid assortiment waarschuwingsborden, -kegels en afsluitingssystemen voor het benadrukken 
van veiligheid, voorkomen van glijd- en valpartijen en het afzetten van gevaarlijke zones.

 Huidverzorging
 Maak kennis met een nieuwe hygiënestandaard. Luxueuze vloeibare, schuimende en sproeibare 
milieuvriendelijke zepen in een ingenieuze dispenser die kostenbesparend werkt.

 Oplossingen voor de sanitaire ruimte
Verbeter het imago van uw sanitaire ruimtes met innovatieve verstuivers die zorgen voor
een uiterst efficiënte en kostenbesparende geurcontrole en netheid. Heerlijke geuren zorgen voor een 
aangename sfeer in de sanitaire ruimte.

 Voedselverwerking
 Door de jarenlange ervaring van Rubbermaid Commercial Products op het vlak van producten voor 
voedselverwerking, kunnen wij u producten bieden die u helpen bij uw professionele activiteiten en die 
voldoen aan de HACCP-richtlijnen. 

 Materiaaltransport
 Transporttrolleys, -karren en -wagens voor normaal en intensief gebruik helpen u om materiaal sneller en 
eenvoudiger te verplaatsen, tijd te besparen en belasting van de rug te vermijden.

Neem een kijkje op onze website: www.rubbermaid.eu
Voor nieuws, bedrijfsinformatie, microsites, productontwikkelingen of het downloaden van brochures voor Europa, het Midden-Oosten & Afrika.

Tabel met productspecificatie

Kleuren Rubbermaid Commercial Products

 Verguld

 Lichtgrijs / LGRAY

 Lichtplatina / LPLAT

 Roodbruin / MAGH

 Oranje / ORA

 Platina / PLAT

 Rood / RED

 River Rock / RCK

 Donkerbruin / SBLE

 Zandsteen / SSTON

 Satijn

 Zilver / SILV

 Roestvrij staal – chroom 
 SS / SSTL / MC / CHR
 Roestvrij staal / zwart bovenstuk /  
 SSBLA

 Aluminium / ALUM

 Amber / AMB

 Beige / BEI

 Zwart / BLK

 Blauw / BLU

 Roestvrij glanzend koper 
 BSSTL
 Bruin / BRN

 Geborsteld chroom

 Transparant / CLR

 Koraal / CORL

 Donkerblauw / DBLU

 Donkergroen / DGRN

 Grijs / GRY

 Groen / GRN

 Turquoise / TUR

 Wit / WHT

 Geel / YEL

CERTIFICATEN

Rubbermaid Commercial Products werkt met 
een kwaliteitmanagementsysteem dat aan de 
volgende eisen voldoet:
■■ ISO 9001/Winchester, Va., VS
■■ ISO 9002/Zaragoza, Spanje.
■■ ISO 9001/Cleveland, Tn., VS
■■ ISO 9001/Wiler, Zwitserland.

ISO 14001

ISO 9000

CONTACT MET LEVENSMIDDELEN

Rubbermaid garantie voor sanitaire ruimtes

Producten en onderdelen kunnen zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en kunnen afwijken van de 
afbeeldingen in de catalogus. Zie de categorie 
"Hoeveelheid" voor de exacte inhoud van een verpakking.

Montage vereist. Deze garantie geldt voor fabricagefouten en niet 
werken van een product wanneer dit wordt gebruikt 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen. De garantie is 
niet geldig bij claims betreffende producten die fout werden 
gebruikt of geschonden zijn, of indien producten werden 
gebruikt met niet-goedgekeurde navullingen.

Handenvrije producten die het risico voor 
kruisbesmetting helpen voorkomen.

UV-bestendig voor een maximale 
levensduur bij buitengebruik.

Wijst op producten die bijdragen tot 
milieuvriendelijk reinigen en duurzaamheid.

Producten vervaardigd door 
Graco Children's Products

ISO 14001 is een internationaal erkend ecologisch beheerssysteem dat bedrijven helpt met:
■■ het verminderen van hun negatieve impact op het milieu.
■■ het voortdurend verbeteren van hun ecologische prestaties en het beantwoorden aan de geldende wetgeving.
■■ het behalen van hun ecologische en economische doelstellingen.

ISO 9000 is een internationaal erkend kwaliteitmanagementsysteem dat voorziet in:
■■ Begeleiding aan bedrijven die kwaliteitssystemen willen implementeren of verbeteren;
■■ Een referentiekader dat klanten kunnen gebruiken om het kwaliteitssysteem van een leverancier te evalueren.

De ISO-certificering van de Commercial Products Facilities belichaamt perfect de principes van Rubbermaid®:
■■  De ISO-certificering staat voor een blijvende toewijding aan de verbetering van onze waarden. 

In plaats van individuele producten te controleren, bekijkt ISO het systeem en de procedures waarmee bedrijven de kwaliteit van hun 
producten garanderen.

■■ De ISO-certificering laat zien dat een bedrijf een cultuur van kwaliteit heeft opgebouwd.
■■ De ISO-certificering bewijst dat een bedrijf streeft naar de beste kwaliteitssystemen en zich engageert op de wereldmarkt.

Dit logo garandeert dat het product beantwoordt aan EG-verordening EG nr. 1935/2004 
en EU-verordening 10/2011 die normen bepalen voor artikelen die met voedingsmiddelen 
in contact komen. Deze normen hebben betrekking op de productie, de materialen en de 
structuur van het voorwerp naargelang het gebruik ervan. Rubbermaid werkt nauw samen 
met officieel erkende Europese laboratoria om te beantwoorden aan de strengste normen 
inzake "contact met voedingsmiddelen".

De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformité Européenne") garandeert dat een product 
beantwoordt aan Europese voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu, en dus veilig 
kunnen worden gebruikt. Fabrikanten binnen de Europese Unie (EU) en daarbuiten moeten waar van 
toepassing beantwoorden aan de CE-vereisten om hun producten in Europa te mogen verkopen.

Het Laboratoire National d'Essais is een onafhankelijk testlaboratorium uit Frankrijk. Dit 
laboratorium publiceert lijsten van producten die aan hun veiligheidseisen voldoen.

Dit product beantwoordt aan de Green Seal™- milieunorm voor institutionele handreinigers 
gebaseerd op de verminderde toxiciteit voor mens en water en het verminderd potentieel 
tot smogproductie.

International Safe Transit Association. De compacte moppen zijn getest en gecertificeerd via 
ISTA-testprocedures.

Factory Mutual is een onafhankelijk testagentschap van wie het keurmerk gebaseerd is op 
Standaard 6921 voor ontvlambare afvalcontainers. Standaard 6921 is een prestatiecriterium 
voor containers met deksels en hun vermogen om branden in de container te  weerstaan, 
stabiel te blijven en intact te blijven bij grote temperatuurswisselingen. Standaard 6920 is 
het prestatiecriterium voor olieafvalcontainers.

California State Fire Marshal. De staat Californië staat bekend om haar extreem strenge 
regelgevingen betreffende brandveiligheid. Omdat de brandweer van Californië verantwoordelijk 
is voor brandpreventie, eist zij dat elke container die in een openbare ruimte wordt geplaatst 
voor het verzamelen van ontvlambare materialen (sigaretten) slaagt voor een antibrandtest.

Underwriters Laboratory. De UL- gecertificeerde afvalbakken voldoen aan de criteria van 
UL-standaard 242. Dit is een prestatiestandaard voor open, niet-metalen afvalbakken. 
UL-gecertificeerde bakken vindt men meestal in wachtkamers (zieken- en verpleeghuizen). 

Het TÜV- certificaat verklaart officieel dat Rubbermaid Commercial Products voldoen aan de 
Europese eisen.

De Russische regering heeft sinds 1993 een Russische normencertificatie ingevoerd voor de 
meeste producten die worden geïmporteerd in het Russische grondgebied. Het doel hiervan 
is de volksgezondheid en veiligheid te garanderen.

De National Sanitation Foundation is een onafhankelijk testlaboratorium/onafhankelijke organisatie 
in Ann Arbor, Michigan. De NSF publiceert lijsten met producten die voldoen aan hun criteria 
voor hygiëne en gezondheid: contact met levensmiddelen, de spatzone en contact met andere 
producten dan levensmiddelen, zoals beschreven in Standaard 2: keukenuitrusting, Standaard 18: 
drankautomaten en Standaard 21: thermoplastische afvalcontainers. Rubbermaid-producten die 
voldoen aan de NSF-richtlijnen kunt u vinden op: www.nsf.org/certified

HACCP bepaalt essentiële controlepunten en daaraan gekoppelde processen om te 
garanderen dat in professionele keukens wordt voldaan aan de hygiënische basisvereisten. 
Het intuïtieve gebruik van producten waarop dit symbool staat, biedt de garantie dat 
deze beantwoorden aan de HACCP-richtlijnen. Sinds 1 januari 2006 wordt door richtlijnen 
852/2004/EG en 853/2004/EG van de Europese Gemeenschap bepaald dat de HACCP-
richtlijnen verplicht moeten worden nageleefd op het grondgebied van de Europese Unie. 

De FDA (Food and Drug Administration) keurt geen producten, maar stelt richtlijnen op 
waaraan producten moeten voldoen.

United States Department of Agriculture Equipment Listing (vlees en gevogelte en 
3A-zuivelproducten). Producten die voldoen aan de USDA-richtlijnen door hun ontwerp, 
constructie en gebruikte materialen.

RUSSISCHE NORM

CSFM

LNE

ISTA

FM

NSFFDA

UL

GREEN SEAL™

USDA

HACCP

TÜV

Beter voor het milieu…
- Minimale invloed op het aquatische ecosysteem
- Stemt overeen met de strikte vereisten voor biologische afbraak
- Beperkt verpakkingsafval

…beter voor u.

Dit logo duidt aan dat het product vervaardigd is met Tritan-copolyester zonder Bisfenol A 
(BPA).

Bevat geen BPA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productcatalogus

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
3349 Afruimbak Polyethyleen 51 x 38 x 13 (h) cm 12

 Afvalbeheer
Een uitgebreid assortiment producten voor het verwerken van alle soorten afval, van een eenvoudige 
afvalemmer tot de uitgebreidste recyclingsystemen.

 Schoonmaak
Een compleet assortiment schoonmaaksystemen en kleine accessoires bieden u veelzijdige oplossingen 
voor het beheer van schoonmaaktaken in alle soorten gebouwen.

 Veiligheid
Een uitgebreid assortiment waarschuwingsborden, -kegels en afsluitingssystemen voor het benadrukken 
van veiligheid, voorkomen van glijd- en valpartijen en het afzetten van gevaarlijke zones.

 Huidverzorging
 Maak kennis met een nieuwe hygiënestandaard. Luxueuze vloeibare, schuimende en sproeibare 
milieuvriendelijke zepen in een ingenieuze dispenser die kostenbesparend werkt.

 Oplossingen voor de sanitaire ruimte
Verbeter het imago van uw sanitaire ruimtes met innovatieve verstuivers die zorgen voor
een uiterst efficiënte en kostenbesparende geurcontrole en netheid. Heerlijke geuren zorgen voor een 
aangename sfeer in de sanitaire ruimte.

 Voedselverwerking
 Door de jarenlange ervaring van Rubbermaid Commercial Products op het vlak van producten voor 
voedselverwerking, kunnen wij u producten bieden die u helpen bij uw professionele activiteiten en die 
voldoen aan de HACCP-richtlijnen. 

 Materiaaltransport
 Transporttrolleys, -karren en -wagens voor normaal en intensief gebruik helpen u om materiaal sneller en 
eenvoudiger te verplaatsen, tijd te besparen en belasting van de rug te vermijden.

Neem een kijkje op onze website: www.rubbermaid.eu
Voor nieuws, bedrijfsinformatie, microsites, productontwikkelingen of het downloaden van brochures voor Europa, het Midden-Oosten & Afrika.
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Rubbermaid Commercial Products werkt met 
een kwaliteitmanagementsysteem dat aan de 
volgende eisen voldoet:
■■ ISO 9001/Winchester, Va., VS
■■ ISO 9002/Zaragoza, Spanje.
■■ ISO 9001/Cleveland, Tn., VS
■■ ISO 9001/Wiler, Zwitserland.

ISO 14001

ISO 9000

CONTACT MET LEVENSMIDDELEN

Rubbermaid garantie voor sanitaire ruimtes

Producten en onderdelen kunnen zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en kunnen afwijken van de 
afbeeldingen in de catalogus. Zie de categorie 
"Hoeveelheid" voor de exacte inhoud van een verpakking.

Montage vereist. Deze garantie geldt voor fabricagefouten en niet 
werken van een product wanneer dit wordt gebruikt 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen. De garantie is 
niet geldig bij claims betreffende producten die fout werden 
gebruikt of geschonden zijn, of indien producten werden 
gebruikt met niet-goedgekeurde navullingen.

Handenvrije producten die het risico voor 
kruisbesmetting helpen voorkomen.

UV-bestendig voor een maximale 
levensduur bij buitengebruik.

Wijst op producten die bijdragen tot 
milieuvriendelijk reinigen en duurzaamheid.

Producten vervaardigd door 
Graco Children's Products

ISO 14001 is een internationaal erkend ecologisch beheerssysteem dat bedrijven helpt met:
■■ het verminderen van hun negatieve impact op het milieu.
■■ het voortdurend verbeteren van hun ecologische prestaties en het beantwoorden aan de geldende wetgeving.
■■ het behalen van hun ecologische en economische doelstellingen.

ISO 9000 is een internationaal erkend kwaliteitmanagementsysteem dat voorziet in:
■■ Begeleiding aan bedrijven die kwaliteitssystemen willen implementeren of verbeteren;
■■ Een referentiekader dat klanten kunnen gebruiken om het kwaliteitssysteem van een leverancier te evalueren.

De ISO-certificering van de Commercial Products Facilities belichaamt perfect de principes van Rubbermaid®:
■■  De ISO-certificering staat voor een blijvende toewijding aan de verbetering van onze waarden. 

In plaats van individuele producten te controleren, bekijkt ISO het systeem en de procedures waarmee bedrijven de kwaliteit van hun 
producten garanderen.

■■ De ISO-certificering laat zien dat een bedrijf een cultuur van kwaliteit heeft opgebouwd.
■■ De ISO-certificering bewijst dat een bedrijf streeft naar de beste kwaliteitssystemen en zich engageert op de wereldmarkt.

Dit logo garandeert dat het product beantwoordt aan EG-verordening EG nr. 1935/2004 
en EU-verordening 10/2011 die normen bepalen voor artikelen die met voedingsmiddelen 
in contact komen. Deze normen hebben betrekking op de productie, de materialen en de 
structuur van het voorwerp naargelang het gebruik ervan. Rubbermaid werkt nauw samen 
met officieel erkende Europese laboratoria om te beantwoorden aan de strengste normen 
inzake "contact met voedingsmiddelen".

De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformité Européenne") garandeert dat een product 
beantwoordt aan Europese voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu, en dus veilig 
kunnen worden gebruikt. Fabrikanten binnen de Europese Unie (EU) en daarbuiten moeten waar van 
toepassing beantwoorden aan de CE-vereisten om hun producten in Europa te mogen verkopen.

Het Laboratoire National d'Essais is een onafhankelijk testlaboratorium uit Frankrijk. Dit 
laboratorium publiceert lijsten van producten die aan hun veiligheidseisen voldoen.

Dit product beantwoordt aan de Green Seal™- milieunorm voor institutionele handreinigers 
gebaseerd op de verminderde toxiciteit voor mens en water en het verminderd potentieel 
tot smogproductie.

International Safe Transit Association. De compacte moppen zijn getest en gecertificeerd via 
ISTA-testprocedures.

Factory Mutual is een onafhankelijk testagentschap van wie het keurmerk gebaseerd is op 
Standaard 6921 voor ontvlambare afvalcontainers. Standaard 6921 is een prestatiecriterium 
voor containers met deksels en hun vermogen om branden in de container te  weerstaan, 
stabiel te blijven en intact te blijven bij grote temperatuurswisselingen. Standaard 6920 is 
het prestatiecriterium voor olieafvalcontainers.

California State Fire Marshal. De staat Californië staat bekend om haar extreem strenge 
regelgevingen betreffende brandveiligheid. Omdat de brandweer van Californië verantwoordelijk 
is voor brandpreventie, eist zij dat elke container die in een openbare ruimte wordt geplaatst 
voor het verzamelen van ontvlambare materialen (sigaretten) slaagt voor een antibrandtest.

Underwriters Laboratory. De UL- gecertificeerde afvalbakken voldoen aan de criteria van 
UL-standaard 242. Dit is een prestatiestandaard voor open, niet-metalen afvalbakken. 
UL-gecertificeerde bakken vindt men meestal in wachtkamers (zieken- en verpleeghuizen). 

Het TÜV- certificaat verklaart officieel dat Rubbermaid Commercial Products voldoen aan de 
Europese eisen.

De Russische regering heeft sinds 1993 een Russische normencertificatie ingevoerd voor de 
meeste producten die worden geïmporteerd in het Russische grondgebied. Het doel hiervan 
is de volksgezondheid en veiligheid te garanderen.

De National Sanitation Foundation is een onafhankelijk testlaboratorium/onafhankelijke organisatie 
in Ann Arbor, Michigan. De NSF publiceert lijsten met producten die voldoen aan hun criteria 
voor hygiëne en gezondheid: contact met levensmiddelen, de spatzone en contact met andere 
producten dan levensmiddelen, zoals beschreven in Standaard 2: keukenuitrusting, Standaard 18: 
drankautomaten en Standaard 21: thermoplastische afvalcontainers. Rubbermaid-producten die 
voldoen aan de NSF-richtlijnen kunt u vinden op: www.nsf.org/certified

HACCP bepaalt essentiële controlepunten en daaraan gekoppelde processen om te 
garanderen dat in professionele keukens wordt voldaan aan de hygiënische basisvereisten. 
Het intuïtieve gebruik van producten waarop dit symbool staat, biedt de garantie dat 
deze beantwoorden aan de HACCP-richtlijnen. Sinds 1 januari 2006 wordt door richtlijnen 
852/2004/EG en 853/2004/EG van de Europese Gemeenschap bepaald dat de HACCP-
richtlijnen verplicht moeten worden nageleefd op het grondgebied van de Europese Unie. 

De FDA (Food and Drug Administration) keurt geen producten, maar stelt richtlijnen op 
waaraan producten moeten voldoen.

United States Department of Agriculture Equipment Listing (vlees en gevogelte en 
3A-zuivelproducten). Producten die voldoen aan de USDA-richtlijnen door hun ontwerp, 
constructie en gebruikte materialen.
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Beter voor het milieu…
- Minimale invloed op het aquatische ecosysteem
- Stemt overeen met de strikte vereisten voor biologische afbraak
- Beperkt verpakkingsafval

…beter voor u.

Dit logo duidt aan dat het product vervaardigd is met Tritan-copolyester zonder Bisfenol A 
(BPA).

Bevat geen BPA



Duurzaamheid is belangrijk

Element-recyclingcontainers met gerecyclede 
inhoud zijn groener (pagina 15)

Revolutionair TCell™-luchtverfrissingssysteem 
zorgt voor een omgeving die de hele dag fris is, 
zonder toegevoegde VOS (pagina 106)

Rubbermaid HYGEN™ Clean Water System is 
groener (pagina 54)

Hoe kan RubbeRmaid 
CommeRCial PRoduCts 
u HelPen uw doelstellingen 
inzake duuRzaamHeid 
te beReiken?
Door gebruik te maken van Rubbermaid Commercial Products, 
zult u merken dat wij uw groene initiatieven ondersteunen:
•  Afvalvermindering via duurzaamheid en recycleerbaarheid 

van het product
• Recycling
• Groen schoonmaken
• Vermindering van verpakkingen

Onze prOducten 
Wij houden rekening met duurzaamheid tijdens het 
ontwerpen en produceren van onze producten – van ons 
vernieuwend gebruik van gerecyclede materialen in plastic, 
metalen en textielproducten en onze blijvende weigering 
tot aankoop van kleurstoffen die zware metalen bevatten, 
tot onze leidinggevende positie betreffende kwaliteit en 
duurzaamheid in de sector.

Ons bedrijf 
Rubbermaid zet zich ervoor in om zaken op een ecologisch 
verantwoorde manier aan te pakken. Dit betekent onder meer 
het toepassen van een actief systeem voor energiebeheer, 
waarbij ons energieverbruik wordt gemeten, reducties worden 
vooropgesteld en onze resultaten worden gerapporteerd. 
Daarnaast passen wij recyclingprogramma’s toe in al 
onze gebouwen en hebben wij binnen onze sector een 
voortrekkersrol op het vlak van het gebruik van gerecyclede 
kunststof en metalen – een belangrijke schakel in de 
recyclingketen.

uw bedrijf
Of u nu Rubbermaid Commercial Products verdeelt of 
gebruikt, u zult duidelijk ons engagement ervaren tot het 
ondersteunen van uw groene initiatieven, recycling, groen 
schoonmaken, efficiënt watergebruik, afvalvermindering 
door productduurzaamheid & – recycleerbaarheid en 
vermindering van verpakkingen.

Beter voor het milieu…
· Minimale invloed op het aquatische ecosysteem

· Stemt overeen met de strikte vereisten voor 
  biologische afbraak

· Beperkt verpakkingsafval

                           …beter voor u.
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