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Update Nieuwbouw
Inmiddels is de bouw van ons nieuwe pand in volle gang. Bij het 

schrijven van deze nieuwsbrief is het pand inmiddels wind- en 

waterdicht, ligt de verdiepingsvloer, zitten er ramen in en wordt er 

nu vooral aandacht besteed aan de afwerking van het pand aan de 

binnen- en buitenkant.

De oplevering van het pand verwachten wij medio januari 2020. 

Vervolgens zal de productiehal van 2.100m²  gebruiksklaar worden 

gemaakt voor het afvullen van reinigingsmiddelen en het opslaan van 

emballage. De planning is dat wij begin kwartaal 2 daadwerkelijk hier 

kunnen starten met productie.

Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen 

over ons nieuwe pand!

Kerstsluiting 
Gedurende de kerstperiode zijn wij vanaf maandag 23 december 

2019 tot en met woensdag 1 januari 2020 gesloten. Op 2 januari 

start onze eerste werkdag van het jaar 2020. Wij adviseren u om 

alvast uw voorraden goed te controleren i.v.m. mogelijke langere 

levertijden. Op tijd bestellen voorkomt “nee-verkoop”!

Alternatief Dasty Ontvetter
Een veel gebruikt consumentenproduct dat tevens professioneel 

gebruikt wordt, is Dasty Ontvetter. Siderius heeft dit recept 

geanalyseerd en door-ontwikkeld en wij kunnen u vanaf heden een 

prima alternatief hiervoor aanbieden! 

Wij kunnen u een zeer concurrerend aanbod doen voor dit product. 

Uiteraard is het leverbaar in sprayfl acon en diverse inhoudsmaten 

als navulverpakking.

Vraag de binnendienst naar meer informatie!

Wij wensen u prettige 
kerstdagen en een 
succesvol 2020!



Actie Harmisol 
Textielspray (spuitbus) 
3 halen – 2 betalen! 
De Harmisol Textielspray is uitermate geschikt voor het 

vocht en vuil afstotend maken van tapijt, tentdoeken, 

kussens en stoelbekleding. Ook kan het gebruikt 

worden om uw skikleding vocht en vuil afstotend te 

maken nu het winterseizoen er weer aan komt.

Harmisol Textielspray wordt geleverd in een 200 ml spuitbus en is 

geschikt voor alle wasbare en 100% synthetische weefsels, en ook 

polyamide, acetaat en polypropyleen kunnen behandeld worden. Ook 

toepasbaar op natuurlijke vezels gemengd met synthetisch vezels, zoals 

polyester, viscose, nylon, dacron, polyamide, acetaat en polypropyleen. 

U kunt ongeveer 5m² textiel behandelen met 1 spuitbus.

Te bestellen per doos, 8 stuks. Prijs per stuk is € 2,56.

In de hele maand januari 2020 geldt voor dit product de aantrekkelijke 

actie: 

3 dozen halen, 2 betalen!

Wij produceren uitsluitend onder GMP-protocol. Lid van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten. Breed assortiment met ruim 200 recepten voor 

reinigingsproducten en 1.000 verschillende zeepmodellen. Zeepfabriek Siderius BV, Industrieweg 27, 4214 KZ Vuren  |  Telefoon: 0183-638047  |  E-mail: info@siderius.nl
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Trees for All Project
Al eerder hebben wij u bericht dat Siderius belangrijke stappen 

heeft genomen op het gebied van het verduurzamen van ons 

bedrijf. 

MVO staat hoog op het lijstje bij Siderius en wij verbeteren hier 

steeds weer in. 

Zo zijn wij zeer recent platina lid geworden van het project ‘Trees 

for All’ geïnitieerd door deelnemers van het United Packaging 

Forest. 

Jaarlijks verliezen we ruim 10 miljard bomen. De consequenties zijn 

niet mals: droogte, klimaatverandering, armoede, voedselgebrek en 

natuurrampen zijn directe gevolgen van de ontbossing van de aarde. 

Bomen zijn nodig voor de omzetting van CO2 naar zuurstof, bieden 

een leefomgeving voor vele diersoorten, dienen als voedselbron 

voor zowel mens en dier en zijn een rust- en ontspanningsomgeving 

voor veel natuurliefhebbers. Gelukkig maken natuurorganisaties  

zich over de hele wereld sterk om nieuwe bomen aan te planten en 

de huidige bossen beter te beschermen. 

Door de aanplanting van bomen compenseren we gezamenlijk de 

CO2 uitstoot van de hele productieketen. Onder het motto: “Iedere 

boom is er een”, wil dit project met zoveel mogelijk bedrijven in de 

keten echt het verschil maken. 

Trees for All wil wereldwijd het verschil maken en introduceert 

daarom het 1-2-Tree programma. Voor een bijdrage van slechts � 

12,50 plant de stichting gelijktijdig een boom in Nederland én in 

een ander werelddeel.

De stichting garandeert ook dat deze bossen minimaal 50 jaar 

worden onderhouden en beschermd.

In samenwerking met Trees for All heeft het United Packaging 

Forest in eerste instantie gekozen voor de volgende 2 initiatieven:

•  Nederland – Wederaanplant van bomen in het Bieslandse bos

•  Oeganda – Aanplant van bomen in Nationaal Park Kibale

Siderius heeft recent 100 bomen aangekocht. 50 hiervan worden in 

het Bieslandse bos geplant en 50 hiervan in Oeganda. 

Hebben wij u enthousiast gemaakt? Ook u kunt aan dit prachtige 

project deelnemen. Neem gerust eens een kijkje op 

https://unitedpackagingforest.com/. 

CLEANING PRODUCTS • SOAP • BATH COSMETICS

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2019


