
Uw horeca 
afvoerverstopping en overtollig 

vet duurzaam oplossen?

Uw horecakeuken produceert voort durend 
vet. Om de haverklap een afvoerverstopping 
en overtollig vet in uw vetput? 
Daar zit u niet op te wachten. Het kost u 
handenvol geld, tijd en ook klantverlies. 

WWW.DUURZAAMOPLOSSEN.NL

Deze producten leveren wij ook.
Duurzaam, geen gebruik van chemische middelen.

Qualifi ed Sales – Burgemeestersrand 57A
2625 NV Delft – Nederland
Tel. +31-(0)85 303 67 51

info@qualifi edsales.nl – www.qualifi edsales.eu

MicroCat-BFL
Keukenvloerreiniger,
om naden en poriën 
vetvrij te houden.

MicroCat-ECL
Oppervlaktereiniger,
verwijdering van vet 
en om geurloos te 
houden.

MicroCat-FL
Afvoerreiniger,
geen last van 
insecten.

MicroCat-PTL
Om Sifons en afvoeren,
verstoppingvrij en
geurloos te houden.

Direct online via

06 588 62 004
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“Wij pakken het aan!”
De oplossing? 

De direct werkende combinatie van Drainwatcher en Microcat pakt het aan!

Verstoppingvrij, 
geurloos én milieuvriendelijk 
werken in uw horecakeuken 

Dit geautomatiseerde cartridge doseersysteem bevat een 
sterk geconcentreerde op water gebaseerde suspensie 
met geselecteerde en geadapteerde micro-organismen. 
Ideaal om vetten in afvoerleidingen van restaurantkeukens 
af te breken en geurloos te houden. Dit product eet het 
vet weg in deze leidingen en voorkomt daardoor de 
ophoping van deze stoffen. Kortom, verstoppingvrij, 
geurloos én milieuvriendelijk werken in uw horecakeuken.

Duurzaam vet afbreken 

Deze micro-organismen zijn speciaal geselecteerd 
op hun eigenschappen om vetten en andere 
organische verontreinigingen af te breken. Dus het 
voorkomen van vetten in afvalwater uit keukens en 
levensmiddelenindustrie, maar ook in huishoudelijk 
afvalwater. MICROCAT-BioPOP’s zijn ideaal 
geschikt voor gebruik in afvoerputjes, vetafscheiders, 
pompstations en in rioolnetwerken of rioolbuizen 
die te kampen hebben met geurproblemen en/of 
ophoping van vetten.

Drainwatcher-ARCS: 
duurzaam én doortastend

Drainwatcher ARCS is ontworpen 
voor commerciële keuken-
leidingen. Het verwijdert vetten 
en voorkomt de opbouw hiervan. 
Tevens verhoogt het de 
stroomsnelheid door de leidingen 
waardoor water sneller weg-
stroomt. Ook maakt u er het ge-
bruik van schadelijke chemische 
afvoerontstoppers mee overbodig. 
Eveneens voorkomt het dat u dure 
bedrijven voor afvoerontstopping 
moet inschakelen om plotseling 
de zoveelste verstopping in uw 
leidingen te verhelpen.

MICROCAT-BioPOP’s: 
slimme vetweghappers 

MICROCAT-BioPOP zijn semi-af-
zinkbare cilinders die langzaam 
oplossen. Microben en enzymen 
worden vrijgelaten die hinderlijke 
geuren reduceren en vetafbraak 
stimuleren. Het betreft een matrix 
geplaatst in een duurzaam poreus 
net. Ontwikkeld om in een water-
houdende vetput of pompstation 
te hangen. Het bevat milieu-
vriendelijke en veilige natuurlijk 
voorkomende micro-organismen 
en hun enzymen.

Duurzaam, geen 
gebruik van chemische 

middelen.

Geen stankoverlast 
en daarbuiten.

Kostenbesparend 
bij afvoerontstopping, 
rioolontstopping en het
onderhoud 

ervan.
Nooit meer 

calamiteiten, geen 
omzetderving bij 
verstopping.

AFVOER

VETPUT
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