QUALIFIED SALES
UW PRAKTISCHE PROFESSIONAL
VOOR DUURZAME OPLOSSINGEN.

ZULLEN WE HET SAMEN
DUURZAAM OPLOSSEN?

Onze core business is úw gemak: maximaal
duurzame oplossingen, met minder vervuiling en
tegen lagere kosten. Als praktische professional
voor duurzame concepten is ons motto:
wij pakken het aan!

Legt u ons dan vandaag nog uw uitdaging voor
en wij helpen u met professioneel maatwerk
duurzaam verder. Wij pakken het aan!

WWW.DUURZAAMOPLOSSEN.NL

Qualified Sales – Burgemeestersrand 57A
2625 NV Delft – Nederland
Tel. +31-(0)85 303 67 51
info@qualifiedsales.nl – www.qualifiedsales.eu
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Direct online via

06 588 62 004
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Vier bewezen,
duurzame en rendementsvolle
oplossingen.

Op dit moment maakt Qualified Sales in de zakelijke markt het verschil
met vier duurzame en in de praktijk veelvuldig bewezen oplossingen.
Hiermee lost u een aantal uitdagingen in uw bedrijf direct en duurzaam
op. Deze innovaties presenteren wij u hier.
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HYDROLYSE

Snellere verdamping
van vocht door clustering.

FRITEUSE

-10 C.

OXIDATIE

Minder verbranding door bakken
op lagere temperatuur.

ALTIJD

De kracht van Qualified Sales straalt direct
duurzaam op uw organisatie af. We zijn
sterk groeiend, duurzaam adviserend met
direct werkende no-nonsense oplossingen.
Onze goed getrainde en uiterst ervaren adviseurs bieden de zakelijke markt altijd de
milieuvriendelijke oplossing die exact aansluit op uw specifieke probleem.

PROFESSIONEEL

BEGELEID

Qualified Sales biedt gepatenteerde oplossingen die aantoonbaar toevoegde waarde
brengen in uw werkprocessen. Gerealiseerd
in nauwe en constructieve samenwerking
met fabrikanten die meer dan 10 tot 20
jaar bestaan en zich inmiddels ruimschoots
hebben bewezen. Door ons vervolgens
voorzien van professionele begeleiding en
gericht technisch advies. Doelgericht op
weg naar een duurzaam resultaat!

WILT

POLYMERISATIE
KALKAANSLAG

Minder snel stroperig
door verlaging temperatuur.

100%

FRYWATCHER:
LANGERE LEVENSDUUR VAN UW FRITUUROLIE

De Frywatcher vermindert de vorming van peroxiden in uw frituurolie en dus
ook het AV-niveau. Hoe lager deze waarde, hoe minder van de oorspronkelijke
olie geoxideerd is, hoe beter de kwaliteit van uw olie. Ook belangrijk: als er
meer water verdampt, zal de hoeveelheid water en olie dat de frituur binnendringt minder zijn. Dit levert u direct oliebesparing en ook: knapperiger, beter
smakend voedsel!

DEFINITIEVE

SCALEWATCHER:
AANPAK TEGEN KALKAANSLAG EN BIOFILMS

Het digitaal elektro-magnetisch ScaleWatcher systeem voorkomt kalkaanslag.
Oude kalklagen reduceren waarmee tevens ook de aangehechte biofilm
verdwijnt. Uw water verbruikende systemen gaan efficiënter werken en u
bespaart flink op onderhoud, schoonmaakproducten en energie.

MICROCAT-BIOPOP’S:
SLIMME VETWEGHAPPERS
Semi-afzinkbare cilinders die langzaam
oplossen. Bevatten milieuvriendelijke en
veilige natuurlijk voorkomende micro-organismen. Deze reduceren hinderlijke
geuren en stimuleren vetafbraak.

OPLAADPUNT
AUTO

SCOOTER

FIETS

STEP

AFVOER

U DIRECT MEER WETEN?

Bel of mail ons vrijblijvend.
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DE DUURZAME OPLOSSING

WATERLEIDING

VETPUT

DRAINWATCHER:
DUURZAME AANPAK AFVOERVERSTOPPING EN OVERTOLLIG VET

ECOTAP:
MOBIELE OPLAADPUNTEN VOOR STROOM

Drainwatcher-ARCS is ontworpen voor commerciële keukenleidingen, vooral
in de horeca. Het verwijdert vetten en voorkomt de opbouw hiervan. Tevens
verhoogt het de stroomsnelheid door de leidingen waardoor water sneller
wegstroomt. Een bewezen duurzame aanpak van afvoerverstopping en
overtollig vet in uw horecaonderneming.

Elektrisch vervoer groeit. Steeds meer mensen kiezen voor een elektrisch aangedreven auto, scooter, step of fiets. Met de mobiele oplaadpunten van Ecotap
regelt u uw eigen duurzame stroomvoorziening, waar u maar wilt. Maar ook
andere variaties zijn mogelijk.
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