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S C H O O N  I N  Z O R G schoonmaaksystemen



Dat is het echter niet. Gelecon heeft een reinigingsmethode 
in huis waarmee de hygiëne zichtbaar verbeterd kan 
worden, zonder een aanslag te vormen op uw budget. 
Bijvoorbeeld met de unieke en beproefde Swep één-staps  
microvezel reinigingsmethode, waarmee u in één handeling 
stofwist en vlekken verwijdert. De moppen worden zonodig 
per ruimte gewisseld waardoor u sterk het risico vermindert 
op kruisbesmetting of infecties en worden de vloeren in 
minder tijd hygiënisch schoon. Na gebruik worden de 
moppen machinaal gewassen.

Een totaalconcept 
Het microvezel Swep systeem is een éénstaps vloerreinig-
ingsmethode, speciaal ontwikkeld voor de zorgsector. Mop-
pen worden vooraf op de werkplek bevochtigd, per kamer 
gewisseld en machinaal schoongewassen. Swep is het 
meest complete en geavanceerde microvezel schoonmaak-
systeem voor de professionele schoonmaak. Het Swep 
systeem beperkt zich niet alleen tot vloerreiniging, maar 
maakt deel uit van een totaalconcept. In combinatie met de 
Origo werkwagens, microvezel werkdoeken en overige pro-
fessionele hulpmaterialen biedt Gelecon u een compleet en 
op elkaar afgestemd onderhoudsysteem voor de zorgsector. 
Een groot aantal vooraanstaande gezondheidsinstellingen 
in binnen- en buitenland hebben inmiddels het microvezel 
Swep systeem in gebruik. 

Pre-impregnatiemethode 
De pre-impregnatiemethode is een methode waarbij de mop-
pen en doeken vooraf worden bevochtigd; handmatig op de 
werkplek of machinaal vanuit een centrale wasruimte. 
Elke doek en elke mop wordt zodoende met de juiste hoe-
veelheid aan water of reinigingsoplossing geïmpregneerd, 
waardoor u de meest optimale resultaten bereikt. 

Dankzij de pre-impregnatiemethode en de unieke reinigings-
eigenschappen van microvezels vermijdt u het overmatige 
gebruik van chemie, verkrijgt u de juiste vochtigheidsgraad 
en behaalt u een hygiënisch en sneldrogend resultaat. 

De methode heeft ook vele ergonomische voordelen.
Tillen, vullen en verplaatsen van zware emmers behoort 
tot het verleden en ook het uitwringen van doeken is niet 
meer nodig. Overmatige belasting van rug en polsen wordt 
vermeden en het ziekteverzuim loopt terug.

Swep, vloerhygiëne op zijn best 
Gelecon heeft meer dan 25 jaar lang ervaring in het promo-
ten en verkopen van efficiënte en duurzame schoonmaak-
systemen voor de zorgsector. Gedurende deze periode 
heeft Gelecon in samenwerking met Vileda Professional 
veel tijd, energie en geld gestoken in onderzoek en ontwik-
keling en doet dat nog steeds. Een belangrijke innovatie 
is het Swep reinigingsconcept. Een concept wat in de tijd 
steeds verder is ontwikkeld. 

Daardoor heeft het Swep microvezel systeem altijd een 
voorsprong op rest van de markt:

•  Vijfde generatie van microvezelmoppen 
•  Revolutionair nieuw concept met het tweezijdig te 
 gebruiken Swep Duo systeem 
•  Duurzame microvezeldoeken geproduceerd volgens een  
 gepatenteerde, milieuvriendelijke productiemethode 
•  Onafhankelijke testen tonen meer dan 99% verminder- 
 ing van bacteriën aan 
•  Representatieve Origo werkwagens met grote flexibiliteit 
•  Trainingprogramma’s en ondersteuning op maat 
•  Uitgebreid assortiment van (microvezel) hulpmaterialen

Hygiënisch en veilig 
reinigen met rendement
Er kan veel leven zitten in een klein beetje stof. Een verantwoord schoon gebouw 
is daarom van groot belang voor de zorgsector. Maar het behalen van een maximaal 
hygiëneniveau en het minimaliseren van de kans op infecties met een eenvoudig en 
kostenbesparend schoonmaakprogramma lijkt haast onmogelijk.



Swep, een klassieke innovatie 
Swep is een reinigingssysteem waarmee u in de meeste 
situaties vloeren kunt stofwissen en vlekverwijderen in één 
handeling. De microvezelmoppen worden vooraf bevochtigd 
met alleen water, een reinigingsoplossing of een desinfetie-
product. Moppen worden na gebruik machinaal gewassen. 
In het Swep assortiment bieden wij u diverse soorten mop-
pen, geschikt voor verschillende toepassingen. Elke Swep 
mop wordt d.m.v. een pocket op de houder geschoven. Een 
innovatieve oplossing om het gebruik van onhygiënische 
klittenbandbevestigingen te vermijden. Swep biedt ook 
een oplossing voor het reinigen van wanden, trappen 
en andere oppervlakken.

Swep Duo, meer met minder 
Net zoals het Swep Classic systeem, ligt de nadruk van 
Swep Duo op ergonomie en efficiëntie. Maar Swep Duo 
biedt u meer. Het Swep Duo systeem verdubbelt de 
schoonmaakprestatie per mop door de unieke tweezijdig 
te gebruiken microvezelmoppen. De speciaal ontwikkelde 
mophouder kan tijdens het moppen eenvoudig omgeklapt 
worden waardoor u in één simpele beweging van mopzijde 
kunt wisselen. Het Swep Duo concept biedt u een verbeterde 
ergonomie en lagere onderhoudskosten: een bijna verdub-
belde m2 prestatie, minder verwisselen van de mop en 
een lagere was belasting.

De systeem componenten
Gelecon levert een totaal systeem opgebouwd uit hoogwaardige componenten.

Origo werkwagens, 
een bekroond concept 
In 2007 werd het Origo werkwagen concept geintroduceerd. 
Een nieuwe visie op een oud hulpmiddel. Met veel aandacht 
voor ergonomie, praktische werkbaarheid, modulariteit en 
onderscheidende vormgeving. Speciaal voor de Swep reinig-
ingsmethode heeft Gelecon een aantal Origo werkwagens 
voor u samengesteld. Ze vormen de basis voor een alomvat-
tend schoonmaaksysteem en zijn volledig configureerbaar 
aan uw behoeften. De Origo werkwagens zijn sinds kort ook 
gedeeltelijk of volledig afsluitbaar met laminaat panelen van 
duurzame kwaliteit. Origo staat garant voor betrouwbare 
duurzaamheid en is bekroond met de Reddot Design Award 
en de IF Design Award.

Swep interieurreiniging 
De Swep interieuraccessoires zijn praktische en ergono-
mische microvezel hulpmaterialen welke diverse 
schoonmaakwerkzaamheden aanzienlijk vereenvoudigen. 
Het stofwissen en reinigen van meubilair, wanden, deuren, 

achter radiatoren en overige moeilijk bereikbare plaatsen is
gemakkelijk en efficiënt. De microvezel duo-duster handmop 
en de Microplus wandmop zijn enkele voorbeelden.

Microvezeldoeken
De non-woven microvezeldoeken van Vileda Professional 
zijn geproduceerd met het door Vileda ontwikkelde, gepaten-
teerde, milieuvriendelijke Evolon productieproces. Door een 
speciale splitsingstechnologie hebben de microvezels een 
diameter van slechts 0,015 dtex. Daardoor staan de doeken 
garant voor een hygiënisch, droog en streeploos resultaat.

Quickstar micro
De Quickstar micro is een uiterst duurzame non-woven 
microvezeldoek met uitstekende reinigingsprestaties en 
is zeer geschikt voor de pre-impregnatiemethode. 

Belangrijkste eigenschappen van de Quickstar micro:

•  Duurzaam: bestand tegen minimaal 250 wasbeurten 
•  Hygiënisch: tot 99,84% bacteriënverwijdering 
•  Prettig om mee te werken
•  Laag gewicht en daardoor een verminderde wasbelasting

MicroRolI, disposable microvezel 
De MicroRoll disposable microvezeldoek is de ultieme 
hygiënische oplossing. MicroRoll is de unieke combinatie 
van 100% microvezel reinigingsprestaties en alle voordelen 
van disposable. Zeer geschikt voor het reinigen en desin-
fecteren van operatiekamers, besmette ruimtes en andere 
ruimtes met verhoogde risico’s. 

Belangrijkste eigenschappen van de MicroRolI:

•  Disposable: optimale veiligheid door éénmalig gebruik 
•  Hygiëne: meer dan 99,99% bacteriënverwijdering 
•  100% microvezelreiniging



Machines
Bij dagelijks onderhoud zijn natuurlijk ook de juiste 
reinigingsmachines van essentieel belang, een stofzuiger, 
éénschijfsmachine en schrob/zuigautomaat zijn onmisbaar 
in het totaalconcept van professionele schoonmaak. 
Gelecon levert de comlete Fimap machinelijn, 
hoog kwalitatieve machines die ideaal zijn afgestemd 
voor gebruik binnen de zorgsector. 

Zo heeft Fimap een geluidsarme stofzuiger met ergono-
mische zuigbuis, gebruiksvriendelijke en geluidsarme 
schrob/zuigautomaten en diverse éénschijfs-machines 
voor het onderhouden van o.a. gepolymeerde vloeren.

De juiste keuze voor de benodigde machines, instructie 
en training voor het omgaan met machines, werkhouding 
en ergonomie. Al deze zaken nemen wij voor u uit handen 
en zorgen ervoor dat de machines bij u op een efficiente 
wijze geïmplememteerd worden.
Vanzelfsprekend verzorgen wij ook het onderhoud aan
alle machines. Dit kan ‘‘op afroep”of door middel van 
onderhoudscontracten

Reinigingsmiddelen 
reduceren tot wel 90%
Gelecon levert reinigingsmiddelen onder de naam 
“Systeem Eline” en “Ultiem-Z”.  Desalniettemin is Gelecon 
voorstander om het gebruik van chemie zo veel mogelijk
te reduceren en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen te ondersteunen en het milieu te ontlasten.

Chemie verbruik
Door het Swep microvezel concept en de toepassing 
daarvan, kan het gebruik van chemicaliën worden terug 
gebracht tot wel 90% ten opzichte van een traditionele 
reinigingsmethode! Hierdoor sluit ons microvezelsysteem 
dan ook perfect aan op uw wensen om het milieu zo min 
mogelijk te belasten terwijl de hygiënegraad  binnen uw 
werk- leefomgeving  juist toeneemt.

De dagelijkse reiniger die wel nodig blijft voor het reinigen 
van bijvoorbeeld sanitaire ruimten kan op de Origo werk-
wagen aanwezig zijn als gebruiksoplossing in de daarvoor 
bestemde sprayflacon. Onnodig verbruik of overdosering 
van het reinigingsmiddel wordt hierdoor voorkomen. 



Advies,opleiding/training
en praktijkbegeleiding

Advies
Om het totale (microvezel) concept bij u te implementeren 
is het van belang dat wij vooraf een inventarisatie van de 
huidige situatie maken.  Zo kunnen wij het gebouw en uw 
wensen in kaart brengen, waarna wij met een duidelijk 
advies komen voor de implementatie van de nieuwe werk-
methode. Vanzelfsprekend is het mogelijk om een proef-
periode in te gaan waarin wij een team van uw medewerkers 
trainen en begeleiden zodat u een goed beeld kan krijgen 
van de voordelen van het concept. 

Opleiding/training
en praktijkbegeleiding
Bij het implementeren van het concept geven wij uw 
medewerkers een uitgebreide presentatie en demonstratie 
van de nieuwe materialen en werkmethode. Hierbij komt 
zowel de diepere achtergrond van de microvezel aan 
bod als ook praktische voorbeelden van de dagelijkse 
werkzaamheden zoals de omgang met reinigingsmiddelen, 
materialen en machines. Bij het opstarten van de nieuwe 
werkmethode  zullen  onze instructeurs aanwezig zijn om 
uw medewerkers praktisch te begeleiden en met de nieuwe 
methode vertrouwd te maken. 

Tevens voorzien wij u van handige en overzichtelijke werk/
instructiekaarten welke op de werkwagen bevestigd kunnen 
worden. Op deze werk/instructiekaarten staat o.a. de 
“routing”, de te gebruiken materialen en praktische tips.

Tevens adviseren wij een jaarlijkse “opfris” training zodat uw 
medewerkers de gelegenheid krijgen hun kennis op 
vaktechnisch gebied bij te houden c.q. te vergroten.

De voordelen in het kort
Het voordeel van het Gelecon concept mag duidelijk zijn; 
een compleet schoonmaaksysteem volledig op uw behoefte 
afgestemd en waarbij uitgangspunten zijn gebaseerd op:

•  ergonomie
  o.a.: niet meer wringen, geen zware emmers tillen,  
 ergonomische hulpmaterialen

•  kwaliteit
 o.a.: moppen kunnen meer dan 1000x gewassen   
 worden, robuuste werkwagens met prachtig design

•  prestatie
 o.a.: door de genoemde werkmethode neemt zowel 
 de motivatie alsook de prestatie van de gebruiker toe

•  hygiëne
 o.a.: door toepassing van ons microvezel concept zal de   
 hygiëne aanzienlijk toe kunnen nemen t.o.v. van uw  
 huidige situatie

•  milieu
 het gebruik van dagelijkse reinigers neemt sterk af 
 bij het gebruik van ons microvezel concept.

Het Gelecon (microvezel) concept vereenvoudigd de werkzaamheden van de 
gebruiker, echter blijft het van belang dat er voldoende schoonmaakkennis 
binnen uw organisatie aanwezig is.

motivatie ziekteverzuimm2/uur



Het Gelecon totaal 
schoonmaakconcept
Het is vanzelfsprekend dat iedere schoonmaaksituatie een specifieke aanpak vereist.

Neerpolderseweg 25a
3381 JP Giessenburg

Tel. 0184 - 651 033

Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg

Tel. 070 - 335 03 50
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begeleiding
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Nazorg

Microvezelsystemen Hulpmaterialen

Machines Reinigingsmiddelen

Gelecon biedt u de oplossing met een totaal schoonmaak-
concept. Wij doorlopen samen met u een 4-stappen plan 
en adviseren u het beste systeem ingevuld met de beste 
producten. Resultaat, een totaal schoonmaakconcept af-
gestemd op uw situatie en uw behoefte.  

Partnership met wederzijds respect

Dat is precies wat onze doelstelling beoogt. Samenwerken 
met onze klanten om een zo goed mogelijk resultaat te be-
halen. Een open transparante relatie voor lange termijn. 

Terug naar homepage

http://www.gelecongiessenburg.nl
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