
PROFESSIONAL HYGIENE

CUBOX
VOOR MACHINALE VAATWAS

ASSORTIMENT MET ECOLABEL

EENVOUDIG EN VEILIG BAG-IN-BOX-SYSTEEM

ZEER EFFICIËNT EN RUIMTEBESPAREND

MILIEUVRIENDELIJK



CUBOX is het bag-in-box verpakkingssysteem 
van Christeyns, dat is ontwikkeld om machinale 
vaatwas efficiënt en gemakkelijk te maken. 
Het concept is compact en ruimtebesparend 
en zorgt voor een aanzienlijke vermindering 
van het verpakkingsafval. Kortom, een must-
have voor elke professionele keuken.

CUBOX SYSTEEM

CUBOX is niet zomaar een bag-in-box-systeem. In tegenstelling tot de ‘kussenvormige’ 
zakken die gangbaar zijn in de markt, is de CUBOX-binnenverpakking kubusvormig. 
Daardoor kan de verpakking optimaal gevuld worden met onze vloeibare 
reinigingsmiddelen. 

Er is een roestvrijstalen rek beschikbaar dat aan de muur bevestigd kan worden, zodat 
de boxen niet op de vloer hoeven te staan. Het systeem wordt geleverd met een 
herbruikbare CPC-connector.

CUBOX



EENVOUDIG EN VEILIG IN GEBRUIK

Onze 10 liter CUBOX-verpakkingen zijn gemakkelijk 
te hanteren, te installeren en te vervangen. 

In vergelijking met traditionele verpakkingen is 
het CUBOX-systeem eenvoudiger te hanteren, 
veiliger in gebruik dankzij de connector en, dankzij 
het wandrek en de draaggrepen in de doos, ook 
ergonomisch.

2. Verwijder de

verzegeling.

3. Verbind de CPC

connector met de

Cubox. Start de

dosering.

1. Open de Cubox en

plaats op het rek1

2

3

UITERST EFFICIËNT

Door de kubusvorm is de binnenverpakking 
altijd perfect gepositioneerd voor een optimale 
productafgifte. 

In combinatie met het schuin aflopende rekje kan 
>99% van het product worden gedoseerd, dat
maakt maximale kostenefficiëntie mogelijk!

In vergelijking met traditionele 10 liter cans reduceert 

het CUBOX-systeem het plastic afvalvolume met 

>80%.

Na gebruik kunnen zowel de kartonnen doos als de

plastic zak gemakkelijk worden gerecycled;

MILIEUVRIENDELIJK

De CPC-connector kan worden hergebruikt.

>80%
 vermindering 
van het plastic 
afvalvolume

RUIMTEBESPAREND

Dankzij de vierkante dozen die gemakkelijk 
stapelbaar zijn, kan de opslagruimte veel 
efficiënter worden gebruikt. 

Bovendien is het niet nodig om lege verpakkingen 
op te slaan, de lege cubox-verpakkingen nemen 
nauwelijks ruimte in en kunnen worden gerecycled.



ECOLABEL PRODUCT RANGE

ECOLABELLED PRODUCT RANGE

Reinigt en ontvet zeer effectief, zelfs de meest 
hardnekkige vervuilingen wordt bij lage concentraties 
verwijderd. Geschikt voor alle waterhardheden

ALKALISCH VAATWASMIDDEL VOOR ZEER 
HARD WATER

GREEN’R AUTODISH H ULTRA 

EU Ecolabel:
BE/038/001

GREEN’R RINSE +C
ZUUR SPOELGLANSMIDDEL VOOR GEBRUIK IN 
ALLE WATERTYPEN

In combinatie met GREEN’R AUTODISH H Ultra behoudt 
GREEN’R RINSE +C de glans van het vaatwerk. Gaat het 
dof worden van glaswerk tegen.

10L cubox 

 10L cubox

(ZEER) HARD WATER

+
PRODUCT 

COMBINATIE 

ADVIES

Zacht water

Zeer hard water

Hard water

Middelhard water

Geformuleerd om kalkaanslag in de vaatwasser en op het servies te 
voorkomen. 
Het laat al het servies streeploos glanzen en maakt een geoptimaliseerde 
snelle droging mogelijk in combinatie met GREEN’R RINSE +C

HOOGGECONCENTREERD ALKALISCH VAATWASMIDDEL 
VOOR GEBRUIK IN ALLE WATERTYPEN.

ZUUR SPOELGLANSMIDDEL VOOR GEBRUIK IN ALLE 
WATERTYPEN

GREEN’R AUTODISH +C

GREEN’R RINSE +C

In combinatie met GREEN’R AUTODISH +C behoudt GREEN’R RINSE+C de 
glans van het servies en voorkomt dat het glaswerk dof wordt.

 10 L CUBOX

 10L Cubox

HOOG GECONCENTREERDE PRODUCTEN

+ COMBINATIEPRODUCT

ADVIES

Ultra geconcentreerd
=

Zacht water

Zeer hard water

Hard water

Middelhard water

ECOLABEL PODUCT RANGE



DOSEERSYSTEMEN VOOR MACHINALE VAATWAS

EXTRA PRODUCTEN

In de Cubox serie is ook beschikbaar: Relavit Pulsar CL. Krachtig 
chloorhoudend vaatwasmiddel met een sterk reinigend vermogen en 
actieve bleekwerking voor toepassing in alle soorten professionele 
vaatwasmachines.

RELAVIT PULSAR  CL 
CHLOORHOUDEND VAATWASMIDDEL

 10 L CUBOX

DRIEVOUDIGE 
VAATWASPOMP

DUBBELE 
VAATWASPOMP

ENKELE 
VAATWASPOMP

DIGITAAL DOSEERSYSTEEM ANALOOG DOSEERSYSTEEM PERISTALTISCHE DOSEERPOMP

• Tot 3 doseerpompen
• Geschikt voor alle

vaatwasmachines
• Geschikt voor

doseren van
vaatwasmiddel en
glansspoelmiddel

• 2 pompen
• Alleen voor ééntanks

vaatwasmachines
met 1 ventiel

• Geschikt voor
doseren van
vaatwasmiddel en
glansspoelmiddel

• Instelbare snelheid

• Analoog
doseersysteem met
enkele pompen

• Geschikt voor
doseren van
vaatwasmiddel en
glansspoelmiddel

• Instelbare snelheid
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MEER INFORMATIE 

Lireweg 12
2153 PH Nieuw-Vennep
T +31 (0) 297 274390
E info.nl@christeyns.com

WWW.CHRISTEYNS.COM




