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BETROUWBAAR FAMILIEBEDRIJF

De familie De Bruycker-Van Lierop is in de schoonmaak-
wereld al meer dan dertig jaar een naam als een klok.
Gedurende deze periode ontwikkelden wij een ijzersterke
reputatie als totaalleverancier. 

Nadat Sylvain en Maria in 1980 de zaak boven de doopvont 
hielden, kregen zij vier jaar later versterking van zoon Filip. 
In een volgend stadium voegden ook zijn echtgenote Christine 
en schoonbroer Piet veel expertise toe aan het bedrijf. 

In 2006 veranderden wij de bedrijfsnaam om tot ‘Salubris’. 
Dit Latijns woord voor ‘hygiëne’ onderstreept dat wij 
kernwaarden als service en knowhow hoog in het vaandel 
dragen.

GROOTHANDEL IN SCHOONMAAKPRODUCTEN

De jongste jaren beleefde Salubris een stevige groei als 
groothandel in professionele schoonmaakproducten en 
hygiënische papierwaren. Met een almaar groter aanbod,
dat intussen circa 7000 artikelen omvat, ontwikkelden 
wij ons steeds meer tot een ‘one stop shop’ die al uw 
schoonmaakbehoeften naadloos invult.

E-COMMERCE

Als moderne onderneming hechten wij het grootste belang 
aan uw comfort. Zo laat onze gebruiksvriendelijke webshop 
www.salubris.be toe om op een heel praktische manier
uw producten te bestellen. Uw order stroomt dan meteen
door naar ons magazijn. Die aanpak laat ons toe u nog
sneller te bedienen en te leveren.

PRO-ACTIEVE AANPAK

Salubris hecht het grootste belang aan het opbouwen en 
onderhouden van uitstekende langetermijnrelaties. Wij 
kiezen bewust voor een proactieve aanpak, waarbij onze 
specialisten u gericht advies verlenen bij het verrichten van 
duurzame aankopen. Ook onze zorgvuldig geselecteerde 
leveranciers staan borg voor deze kwalitatieve aanpak. 
Dankzij deze strategie scoren onze oplossingen bij tests
beter, waardoor ook heel wat grotere organisaties vast-
beraden voor ons kiezen.

SCHOONMAAKPRODUCTEN EN –MATERIALEN
HYGIENISCH PAPIER

HANDDOEK- EN ZEEPDISPENSERS
TOILETARTIKELEN

VUILNISZAKKEN

dossier hygiëne-hygiènedossier hygiëne-hygiène

ERKEND OPLEIDINGSCENTRUM

Op basis van onze ruime ervaring en expertise zijn wij ideaal 
geplaatst om u via kwalitatieve vormingssessies de meest 
recente schoonmaaktrends en -technieken bij te brengen. 

Als cleaning consultant verzorgen wij zowel praktische
opleidingen, de opstart op de werkvloer als de opvolging.
Via evaluatiegesprekken en heropfrissingscursussen sturen 
wij de laatste details bij.
Karmen Goemaere (verantwoordelijke Healthcare Vlaande-
ren) en Dominique Schaeverbeke (cleaning consultant) zijn
graag bereid om naar uw noden te luisteren en op basis 
daarvan de meest geschikte aanpak voor te stellen.

ISO 9001-CERTIFICAAT

De hardnekkige keuze voor de beste producten en optimale 
klantentevredenheid is onder meer het gevolg van een 
hoogwaardig kwaliteitsmanagementsysteem en een door-
tastend kwaliteitsbeleid. Die aanpak leverde ons het
ISO 9001-certificaat op.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Ons bedrijf is al jaren een pleitbezorger van de hoogst 
mogelijke milieuvriendelijkheid. Zo omvat ons aanbod onder 
meer heel wat ecologische producten, die het Europese 
Ecolabel dragen. Onze doeltreffende artikels werken al bij 
een lage dosering heel efficiënt. Daarnaast adviseren wij u te 
werken met geconcentreerde producten, of hetzelfde item in 
bulkverpakking. Zo bespaart u niet alleen fors op afval, maar 
kan u meestal ook goedkoper werken. Ook onze leveranciers 
zijn trots op hun milieuvriendelijke processen en producten 
met een veel lagere concentratie aan giftige stoffen.


