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“We willen in heel Europa 
de beste klantgerichte 
professional zijn voor 

schoonmaakmaterialen.”
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Oog voor elkaar, 
oog voor kwaliteit

“Wecovi is een 
dynamisch bedrijf waar 

familiewaarden belangrijk 
zijn”, vertelt directeur-
eigenaar Hans Paul 

Visscher.

“Dat merk je aan onze omgangsvormen. 

We zijn transparant en houden van korte lijnen. 

Gezelligheid hoort erbij, vanzelfsprekend. 

Maar we werken hard en zijn resultaatgericht.” 

Visscher nam het bedrijf in 1997 over van zijn 

vader en bouwde verder aan het succes. 

“Velen kennen ons van de nonwoven doeken. 

Inmiddels bieden wij een compleet assortiment 

schoonmaakmaterialen aan voor de professio-

nele schoonmaakmarkt.’’

Door op tijd mee te bewegen weet Wecovi 

precies wat klanten willen. “Duurzame 

producten horen daarbij. We houden rekening 

met het milieu en verliezen tegelijkertijd de 

economische kant niet uit het oog.’’ 

Resultaat op korte termijn lijkt aantrekkelijk. 

Toch kijkt Visscher bij investeringen liever naar 

de toekomst. Ook daarin maakt hij duurzame 

keuzes. Net als bij het personeelsbeleid, 

waar veel aandacht is voor gezondheid en 

persoonlijke ontwikkeling. 

Mede dankzij krachtige microvezelproducten, 

innovatieve vloerpads en slimme Clean ’n Easy 

doeken heeft Wecovi een goede naam op-

gebouwd. Daarom getuigt de nieuwe missie 

van veel ambitie. Visscher vertelt enthousiast: 

“We willen in heel Europa de beste klantgerichte 

professional zijn voor schoonmaakmaterialen. 

Die leveren we op tijd en effi  ciënt aan onze 

klanten. Dat is een uitdaging, maar ik weet dat wij 

die belofte kunnen nakomen.’’
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Missie
Wij zijn de toonaangevende, 

internationaal georiënteerde partner, 

betrouwbaar en duurzaam, opererend 

vanuit familiewaarden.

Visie
Wij streven er naar dat Wecovi de beste 

klantgerichte professional wordt, die 

mondiaal geproduceerde kwalitatieve 

schoonmaakmaterialen en gastvrijheids-

producten tijdig en effi  ciënt levert aan 

Europese klanten. Op een vernieuwde 

en duurzame wijze zal Wecovi voor-

beeld en inspirator zijn voor markt en 

medewerkers. Als goede werkgever 

biedt Wecovi werkgelegenheid, per-

spectief en stimuleert en waardeert 

persoonlijke ontwikkeling wat leidt tot 

betrokken medewerkers.

Wecovi werkt aan een schone 
wereld. Daarom kom je onze 
hoogwaardige producten 
overal tegen. Van ziekenhuis 
tot schoonmaakbedrijf. Van 
schoolgebouw tot winkelcentrum. 

Onze 
missie 

en visie
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Duurzaamheid 
raakt alles. Daarom 

gaat Wecovi 
zorgvuldig om met 

mens, milieu en 
onderneming. 

Hoe we dat doen?
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Zo duurzaam 
is Wecovi
Goed voor mensen
Wij waarderen en respecteren elkaar. Voor alle 

medewerkers en leveranciers van Wecovi geldt 

dezelfde gedragscode. Wij zijn tegen kinderarbeid, 

discriminatie, intimidatie, geweld en seksisme. 

Wecovi creëert banen voor mensen met een 

arbeidshandicap én sponsort lokaal ook sport en 

cultuur. Bovendien ondersteunen wij goede doelen 

zoals het Ronald McDonald Huis in Zwolle.

Goed voor milieu
Wij dragen zorg voor de aarde. Wecovi gebruikt 

groene stroom en gaat energieverspilling tegen 

door slimme verlichting, 900 zonnepanelen en 

moderne verwarming. In de stad haalt een fi ets-

koerier onze brieven op. 

Als we al printen, dan alleen dubbelzijdig 

en op verantwoord FSC-papier. 

En ken je onze microvezelproducten met het 

Nordic Ecolabel? Die zijn oersterk en voldoen 

aan de strengste eisen rondom gezondheid, 

milieu en klimaat. Daar zijn we écht trots op.

Goed voor onderneming
Wij geloven in tevreden medewerkers. Als zij 

zich prettig voelen, presteren ze ook beter. 

Daar heeft iedereen baat bij. Het is goed voor 

de klant en dus ook voor ons bedrijf. Daarom 

investeert Wecovi graag tijd en geld in hen. 

Als we ergens op besparen, dan vooral op 

energieverbruik. 

Onze duurzame oplossingen

Wecovi innoveert volop. Onze 

nieuwe producten zijn niet alleen 

krachtig, maar ook duurzaam. 

Precies wat de professionele 

schoonmaakwereld vereist. Neem 

bijvoorbeeld onze biobased 

reinigingsdoeken, die een belangrijke 

TÜV-certifi cering hebben gekregen. 

Of kijk naar onze vloerpads, gemaakt 

van gerecycled plastic. 

Samen maken we de wereld schoner.
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Onze producten zijn geliefd  
bij schoonmaakbedrijven.  

Facility managers die  
de inkoop verzorgen weten 
heel goed waarom zij voor 

Wecoline kiezen. Zij hebben 
voor ons de belangrijkste  

redenen onder elkaar gezet.

✔  De klant uitgebreid laten testen 

✔  Altijd meedenken en problemen oplossen 

✔  Als geen ander de markt begrijpen

✔  De klant een uitstekende after service bieden 

✔  Kundige en betrokken adviseurs inzetten  

✔   Experts zijn binnen de professionele  

schoonmaakbranche 

✔   Krachtige en duurzame  

schoonmaakconcepten hebben

Wecoline, omdat wij...Waarom
Wecoline

8



9



Onze sterke, 
duurzame 
en slimme 

schoonmaak- 
oplossingen
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De microvezeldoek 
biedt veel voordelen:

✔  De doek heeft alleen water nodig 

✔  Minder handelingen nodig, dus tijdbesparend

✔   Ondanks intensief gebruik gaan de doeken lang mee

✔  Gecertifi ceerd met het Nordic Ecolabel

 “ Die kwaliteit merk je meteen. De 

microvezeldoeken zijn lekker stevig. 

Als je er klamvochtig mee werkt, 

nemen ze veel vuil op. Ik gebruik ze 

dagelijks en was de doeken vaak uit. 

Ze gaan heel lang mee. Dat vind ik 

écht duurzaam.’’

Joeri, eigenaar schoonmaakbedrijf • Zwolle
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Vuile vloeren reinigen met alleen water? De Wecoline Bright 

’n Water pads maken het mogelijk. Het resultaat is ronduit 

verbluff end. Wij demonstreren het graag aan de klant, want 

zien is geloven. Wecoline biedt deze speciale diamantpads aan 

voor het strippen, reinigen en polijsten van nagenoeg alle soor-

ten vloeren. Op deze milieuvriendelijke wijze maak je blinkend 

schoon en bespaar je kosten voor chemische middelen.

Milieuvriendelijk en besparend: 

Bright ’n Water pads 

Krachtig door hergebruik: Americo-vloerpads

Wecovi omarmt de circulaire economie. Hergebruik is niet alleen 

duurzaam, maar biedt ook slimme mogelijkheden. Neem bijvoor-

beeld de vloerpads uit onze Americolijn. Die zijn gemaakt van hars 

op waterbasis en gerecycled PET-plastic. Inderdaad, lege fl essen 

en verpakkingen. 

Ons merk Wecoline biedt 16 varianten. Geschikt voor alle 

toepassingen en voorzien van het prestigieuze milieukeurmerk 

Green Seal™. Want deze pads zijn 

dankzij de samenstelling nóg sneller 

biologisch afb reekbaar.
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“ Na 30 jaar strippen 
en conserveren 
met reinigings-
middelen gebruiken 
wij nu alléén maar de 
diamantmethode.”

Fred, onafh ankelijk 

facilitair adviseur •  Almere

(niet afgebeeld op de foto)
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Veilig schoon
Goed schoonmaken is altijd  

belangrijk, maar zéker binnen de 

zorgsector. Daar is optimale hygiëne 

en desinfectie een vereiste. Ons 

merk Wecoline sluit daar graag op 

aan, met gebruiksvriendelijke en 

krachtige producten.  

Spray en doek
Neem bijvoorbeeld onze speciale 

desinfectie foam spray. Die doodt 

binnen één minuut bacteriën, 

virussen en gisten. Dat is veilig en 

efficiënt. Dat geldt ook voor onze 

Clean ’n Easy desinfectie doek. 

De doek doodt binnen 2 minuten 

alle bacteriën en virussen. Grondig 

en snel.

Strenge voorschriften
Ons assortiment voldoet aan de 

strengste eisen en biedt alles voor 

het betrouwbaar reinigen van  

voorwerpen, vloeren en wanden tot 

overige oppervlakten. Uiteraard 

geldt voor onze desinfecterende 

producten een Ctgb-registratie. 

Per desinfectiemiddel zijn de 

N-nummers vermeld. Zo voldoe  

je aan alle voorschriften. En onze 

Clean ’n Easy interieur & hygiëni-

sche doeken hebben een Medisch 

CE klasse 1 markering.  

Dit betekent dat in de zorg alle niet 

invasive medische hulpmiddelen 

ook met de Clean ’n Easy interieur 

& hygiënische doeken gereinigd 

mogen worden. Schoonmaken op 

een snelle en efficiënte manier! 
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Stefan, deskundige  

infectiepreventie • Roosendaal

(niet afgebeeld op de foto)

“ Wij gebruiken Clean ’n Easy 
heel graag. De kant-en-klare  
doeken maken oppervlakken  
snel schoon en zijn  
gemakkelijk in gebruik.  
Je houdt de voedingsbodem 
voor micro-organisme zo laag 
mogelijk. Dat zien we terug 
bij de ATP-meting.”
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Om je optimaal te kunnen 
bedienen denken wij in 
concepten. Voor de ontwikkeling 
van deze nieuwe concepten 
staan wij in nauw contact met 
distributeurs en eindgebruikers. 
Als voorbeeld laten we hier één 
van onze concepten zien: 
het Allure microvezel concept.

Wecoline conceptontwikkeling: 

van idee naar uitwerking

bedienen denken wij in 
concepten. Voor de ontwikkeling 
van deze nieuwe concepten 
staan wij in nauw contact met 
distributeurs en eindgebruikers. 
Als voorbeeld laten we hier één 
van onze concepten zien: 
het Allure microvezel concept.

concepten. Voor de ontwikkeling 

Om je optimaal te kunnen Om je optimaal te kunnen 

ALLURE 

MICROVEZEL 

CONCEPT

Eenvoudig 
aan de slag 

met de Allure 
microvezel 

sets

03041050 Allure microvezel 
vlakmop scrub

03041030 Allure microvezel 
vlakmop

03010140 Allure microvezeldoek 
met scrubhoek

03010150 Allure microvezel 
reinigingsdoek

03010820 Allure 
microvezel glasdoek

03013170 Allure 
microvezel glas- en 
metaal reinigingsdoek

03030446 Allure 
vlakmopframe

03030706 Allure 
telescoopsteel 
ergonomisch

03030908 
Wecoline Allure 

spraysteel

03031089 
Allure microvezel 

interieurset

03031069 
Allure microvezel 

starterset

03031079 
Allure microvezel 

vloerset



19

Onze accountmanagers komen graag 

langs voor het beste advies!



Wecoline distributeur:

Gerben Derkman

Senior international accountmanager

Europa

gderkman@wecovi.com

+31 (0)6 125 045 25

Marco Vegers                     

Senior accountmanager

Midden en Zuid Nederland

Benelux

mvegers@wecovi.com

+31 (0)6 514 269 69

Dannique Nijboer

Accountmanager

Noord en Midden Nederland

DACH landen

dnijboer@wecovi.com

+31 (0)6 577 217 70

Wecovi BV (hoofdkantoor)

Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ Zwolle

Postbus 122, 8000 AC Zwolle

Nederland

t +31 (0)38 468 68 68 

f +31 (0)38 468 68 00 

sales@wecovi.com

www.wecoline.com

Deze brochure is gedrukt op BalancePure®, 

recycled papier gemaakt van 100% gerecycleerde vezels. 


