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Vakantiesluiting 2019
Week 31, 32 en 33, oftewel vanaf maandag 29 juli tot en met
vrijdag 16 augustus, zijn wij dit jaar gesloten. Graag willen wij u
adviseren om op tijd te bestellen in verband met extra drukte in juni
en juli. Om deze reden kunnen wij 6 weken voor onze sluiting de
gebruikelijke levertermijn van 10 werkdagen niet altijd garanderen.
Om te voorkomen dat uw voorraden uitlopen door langere levertijden
willen wij u vragen om uw voorraad posities 6 weken voor onze
sluiting goed door te nemen. Dan kunnen wij u garanderen dat u
uw bestelling nog voor onze sluiting geleverd krijgt. Uiteraard is
het ook mogelijk om op tijd te bestellen met een latere leverdatum.
Zo kunnen wij uw order alvast in onze planning meenemen.
Wij wensen u alvast een ﬁjne vakantie toe!

Foam
Nieuw bij ons in het assortiment is een foamtrigger. Een tweetal
cleaning recepten hebben wij speciaal ontwikkeld voor gebruik in
combinatie met een foamtrigger.

Voegenreiniger
Voegenreiniger is een extra sterk reinigingsmiddel voor het verwijderen
van vieze zwarte plekken die voorkomen in siliconenvoegen tussen
badkuip en tegelwand, in de douchecabine en op stucwerk. Doordat
de voegenreiniger schuimt, blijft deze langer op het oppervlak zitten,
waardoor er een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt wordt.

Oven en Grillreiniger
De oven en grillreiniger is een hoog geconcentreerde ontvetter
voor het handmatig reinigen van ovens, bak- en grillplaten en
afzuigkappen. Door de unieke schuimformule blijft het product beter
zitten op de behandelde oppervlakken en werkt het langer waardoor
het perfect wordt schoongemaakt.
Uiteraard kunt u deze foamtrigger ook gebruiken op een voor u op
maat ontwikkeld recept.

Harmisol
textielprotector
Nu het buitenseizoen weer is geopend is het tijd om
zonneschermen, tenten, tuinkussens en bijvoorbeeld
parasols gemakkelijk water- en vuil afstotend
te maken.

U kunt hiervoor prima onze Harmisol

gebruiken. Wij hebben twee soorten: Harmisol
vloeibaar voor de wasmachine en Harmisol spuitbus.
Dit product hebben wij altijd op voorraad, dus korte levertijd en is
vanaf 1 doos gemakkelijk mee te bestellen met uw lopende order.
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EU Ecolabel
In de eerste nieuwsbrief van 2018 hebben wij u bericht dat de

Siderius hanteert gescheiden afvalstromen voor alle (verpakkings)

geldigheid van de EU Ecolabel criteria op 31 december 2017 waren

materialen waarbij het “craddle to craddle” principe zoveel mogelijk

verlopen.

wordt nagestreefd. Kunststoffen, karton, maar ook zeep worden
gerecycled. Verder proberen wij zo min mogelijk afval te produceren

De criteria voor ECO label voor handafwasmiddel en harde

door minder met disposables te werken, maar met herbruikbare

oppervlakken reinigers zijn aangescherpt en uitgebreid.

materialen. In de kantines worden geen plastic bekers meer gebruikt,
maar worden de dranken in glazen of kopjes verstrekt. Dit scheelt

De certiﬁcerende instantie SMK heeft de eis gesteld dat de

bergen afval.

complete dossiers in hun geheel opnieuw ingediend moesten
worden voor 31 december 2018. Ruim voor deze deadline heeft

Onze belangrijkste verpakkingen zijn sinds kort ook

Siderius haar dossiers ingediend. Helaas blijkt nu dat SMK niet de

beschikbaar in recycle plastics. Uiteraard zijn alle

capaciteit heeft om de vele opnieuw ingediende dossiers tijdig te

Ecolabel producten ook verkrijgbaar in recycle plastics!

beoordelen en te (her) certiﬁceren waardoor de deadline voor de
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Circulair PE

informatie hierover hebben, berichten wij u hierover.
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Het pand wordt 12 meter hoog en bestaat uit twee verdiepingen.
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de huidige vulhal verbouwd tot een moderne en extra hygiënische

lokale kweker/groothandel. Een gezonde snack voor iedereen!

ruimte die voldoet aan de meest recente wetgeving voor het vullen
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Wij verwachten dat midden 2020 deze plannen zijn uitgevoerd.
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Siderius is dan gereed om mee te gaan in de groei van de markt en

hopen wij volledig papiervrij te kunnen werken.

de soms grillige bewegingen op de grondstoffenmarkt.

Nieuwe website!

Wellicht is het u al opgevallen, sinds Januari hebben wij een nieuwe
website! Neem gerust eens een kijkje op www.siderius.nl en ontdek
welke mogelijkheden wij u nog meer kunnen bieden.
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