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RECYCLING zit in onze genen! Al onze 
afdelingen zijn opgeleid en uitgerust 
om afval optimaal te sorteren. Als lid van 
Val-I-Pac zorgen we ervoor dat meer dan 
80% van ons productieafval gerecycleerd 
of als brandstof in de industriële sector 
hergebruikt wordt. 

Waarom het ECOCERT-label?
Om hogere eisen te stellen dan 
de geldende voorschriften inzake de 
terugwinning van natuurlijke stoffen en 
het respect voor het milieu  
in de hele productieketen. 

ECOCERT vertegenwoordigt voor Realco het 
label dat het nauwst aansluit bij:

• Onze waarden (transparantie)

• Onze engagementen (veiligheid, 
efficiëntie, duurzaamheid)

• Onze milieudoelstellingen 

BESCHERMEN 
van onze planeet 

en haar natuurlijke bronnen

INFORMEREN 
van de gebruiker

VERMINDEREN 
van overschot 

en afval 
waar mogelijk

De grondbeginselen van  
ECOCERT

Met het oog op een DOORDACHT 
TRANSPORT van onze producten 
passen wij een voorraadbeheer toe 
waarin deelleveringen worden beperkt 
en werken wij samen met milieubewuste 
transportfirma's met EURO 5-certificering.



VERMINDEREN 
van overschot 

en afval 
waar mogelijk

NIEUWE  
FORMULE 

99 tot 100%
biologisch afbreekbaar 

100%  
natuurlijke geur-
stoffen met etherische 
oliën voor een langdu-
rige frisheid

Zonder kleurstof 

Biobased 
en hernieuwbare 
grondstoffen

Nog 
doeltreffender: 
Verbeterde formule! 
Een unieke combinatie 
van de kracht 
van plantaardige 
elementen en 
enzymen

Deze krachtige enzymatische 
ontvetter is geschikt voor een 

grondige reiniging van alle 
oppervlakken in uw keuken.

DEGRES-L
Dit multi-enzymencomplex voor 
alle oppervlakken reinigt en lost 

het vuil op voor u. Geparfumeerd 
met etherische citroengrasolie.

MULTIZYM
Schrobben is niet meer nodig! 

Deze enzymatische ecodetergent 
voor handafwas verwijdert alle 

etensresten, zelfs de meest 
hardnekkige.

DEGRAZYM



Neem de REFILL-reflex OVER!

Help ons het gebruik van plastic te 
verminderen. Door voor navulbare 
verstuivers te kiezen, besparen we 
meer dan 200 kg plastic per jaar!

Superdoeltreffende, natuurlijke 
ontkalkende spray met melkzuur: 
een actief bestanddeel afkomstig 

van de fermentatie van 
maïssuiker. Geparfumeerd met 

etherische muntolie. 

Reinigende en ontvettende spray 
op basis van een mild oplosmiddel, 

afgeleid van de fermentatie van 
bietzetmeel. Sneldrogend en laat 

geen sporen achter! Geparfumeerd 
met etherische citroengrasolie.

Reinigende, ontkalkende 
en ontgeurende wc-gel, 

geparfumeerd met etherische 
muntolie voor intense en 

aanhoudende frisheid. Met 
kantelbare tuit.  

SANIDAY GREEN GREEN GLASS WC GREEN

Wij kiezen de componenten van 
onze verpakkingen zorgvuldig uit, 
voor een optimale en gerecycleerde 
VERPAKKING. 

• Flacon in 100% recycleerbaar PE of 
PP

• 80% gerecycleerd karton 

• Geen sleeve! De etiketten worden 
samen met de flacons gerecycleerd en 
in eigen huis gedrukt om transport en 
afval te verminderen.

Voor meer transparantie worden alle 
ingrediënten van onze Ecocert-oplossingen 
vermeld op de technische fiches.

Nieuwe etiketten zodat de producten in één 
oogopslag te identificeren zijn :

• Een kleurcode per type product om ze 
makkelijk te kunnen onderscheiden 

• Gebruikspictogrammen voor een snel 
en intuïtief gebruik

NIEUWE  



Voorrang aan natuurlijke 

en hernieuwbare 
ingrediënten

Lokale 
partners

en leveranciers 

Wij vinden stellig dat onze 
PRODUCTIELOCATIE even 
duurzaam moet zijn als onze 
producten. 

Biologisch  
afbreekbare  

bestanddelen 

We optimaliseren voortdurend de 
energieprestaties van onze infrastructuur 
en productiemethoden om de CO2-
voetafdruk van onze producten 
geleidelijk te verminderen.

Zo is het dak van ons passiefgebouw 
voorzien van 250 m2 aan fotovoltaïsche 
panelen. Meer dan de helft van 
onze elektriciteitsbehoefte wordt 
zo gedekt door onze eigen groene 
energieproductie (75.000 kW). 

Vanaf de ONTWIKKELING VAN DE 
FORMULE ontwerpen en produceren 
wij onze producten om de milieu-impact 
te beperken.



We zetten binnen het bedrijf voortdurend middelen in om onze 
milieuprestaties te verbeteren. Deze aanpak wordt ondersteund door 
procedures en praktijken die ISO 9001-gecertificeerd zijn en gevalideerd 
zijn door ECOCERT. Veel meer dan een productbenadering richten we ons 
op de hele creatieve keten: van onze productielocatie tot en met het 
afvalbeheer. 
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