
"C2C Gold voor Vive en Triple-T reinigingsmiddelen 

 

Alpheios brengt de circulaire economie aantoonbaar in de praktijk! 

 

De Vive en Triple-T reinigingsmiddelen van Alpheios zijn bekroond met het prestigieuze Cradle to 

Cradle® Gold certificaat. Deze certificering is een nieuwe en logische stap binnen het reeds lang 

lopende duurzaamheidsprogramma van Alpheios en toont objectief aan dat onze 

innovatieve reinigingsmiddelen aan zeer strenge kwaliteits- en duurzaamheidseisen voldoen.  

 

Producten met een Cradle to Cradle Gold certificaat zijn: 

• gemaakt uit veilige materialen en zijn dus gezonder voor iedereen die met het product te maken 

krijgt; 

• zo ontworpen dat ze volledig biologisch afbreekbaar zijn; 

• met 100% hernieuwbare energie geproduceerd. 

 

Cradle to Cradle stimuleert innovatie door de kwaliteit van producten te verhogen en voldoet aan 

alle eisen voor een integraal duurzame productdesign. 

Met Cradle to Cradle ‘Gold’ gecertificeerde producten, biedt Alpheios de allerhoogste standaard 

voor ecologische producten. De producten zijn veilig voor iedereen die er mee in aanraking komt. 

Doordat ze ook enkel biologisch afbreekbare ingrediënten bevatten, hebben ze geen negatief 

effect op de binnenluchtkwaliteit, wat zorgt voor een gezondere werkomgeving. Deze Cradle to 

Cradle producten zijn geschikt voor gesloten kringlopen en hebben geen negatief effect op de 

waterzuivering als ze in de afvoer terecht komen.  

Ook met dit Cradle to Cradle assortiment toont Alpheios wederom dat nieuwe, innovatieve en 

duurzame producten niet duurder hoeven te zijn. Alpheios biedt wederom een betere kwaliteit 

voor dezelfde prijs. 

Het Cradle to Cradle Gold certificaat geldt voor alle reinigingsmiddelen van de Vive en  

Triple-T productlijn.  

 

De vorming van een circulaire economie begint met het ontwerpen van goede en veilige 

producten, die opgenomen kunnen worden in kringlopen, met behoud van grondstoffen en met 

een positieve impact op mens en milieu. Dat doe je niet van vandaag op morgen. Door in één 

keer voor zo’n omvangrijk productgamma een Gold certificaat te ontvangen laat Alpheios opnieuw 

zien dat zij een leidende rol blijft nemen in de ontwikkeling van goede en gezonde producten en 

systemen.   

 

Wilt u meer informatie over onze Cradle to Cradle producten? Neem dan contact met ons op. 



 

Over Alpheios 

Alpheios International B.V. is een onderdeel van Vebego en is via Alpheios, CleanDeal, Medeios en Axamed met ruim 200 

medewerkers actief in de Benelux. Alpheios  is gevestigd in Heerlen (Nederland) en Wilrijk (België), en helpt vanuit 

hoogwaardige totaalconcepten al bijna 60 jaar de performance van professionele organisaties die schoonmaken, te 

verbeteren. Met name in de zorgsector in de Benelux neemt zij een leidende positie in.  

 


