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VISIE2

DE EVOLUTIE

Al meer dan vijftig jaar biedt Alpheios veranderende omgevingen hoogwaardige, 

innovatieve schoonmaakconcepten. Alle kennis, praktijkervaring en ambitie is 

gebundeld in ons ultieme schoonmaaksysteem: Triple-T. Dat staat voor prettiger, 

veiliger en efficiënter schoonmaken. Triple-T is ontworpen vanuit de eisen waaraan 

schoonmaken in kwetsbare zorgomgevingen moet voldoen. Gericht op veiligheid, 

gebruiksgemak en effectiviteit voor patiënten, personeel en publiek. Triple-T helpt u 

meer dan drie stappen vooruit naar een betere omgeving voor de beste zorg.

Het schoonmaakconcept Triple-T vormt zich naar de steeds dynamischere rol die 

de professional inneemt in een facilitaire organisatie: van gastheer, housekeeper of 

voedingsassistent tot desinfectiespecialist. Triple-T is hét flexibele maatwerksysteem 

dat zich hier omheen vormt. Het concept ondersteunt daarmee volledig de missie van 

Alpheios: ‘Samen zorgen voor een betere performance.’

Meer weten? Kijk dan op www.alpheios.com/triple-t
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LAAT VAKMENSEN STRALEN

Schoonmaakprofessionals hun vak met trots laten beoefenen. Hoe kunt 

u dat realiseren? Dat kan met Triple-T. Het systeem is ontworpen 

rondom de schoonmaakprofessional en zijn veranderende rol: het past 

zich volledig aan de behoeften aan. Uw professional krijgt de kans om een 

meer diverse, aansprekende baan te hebben die het plezier in het werk 

verhoogt en daarbij meer gewaardeerd wordt door gasten en collega’s. 

De modulair configureerbare Triple-T trolley past bij iedere taak en 

organisatie. Niet alleen het professionele uiterlijk draagt bij aan een 

prettigere omgeving. De slimme inrichting en het ergonomisch ontwerp 

zorgen voor een hoog gebruiksgemak en minder fysieke belasting. 

Het schoonmaakproces kan onverstoord gecombineerd worden met 

bijvoorbeeld linnenvervoer, medicijndistributie of afvalscheiding. Dat zijn 

maar enkele voorbeelden van de eindeloze mogelijkheden. 

Triple-T in uw organisatie testen? Neem contact op!
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VEILIGER6

HYGIËNE ALS BASIS

Een gezonde, schone omgeving dient als basis voor het verrichten van ieders 

dagelijkse werkzaamheden. Met name in de zorg zijn veiligheid en hygiëne 

topprioriteit. Het Triple-T concept is ontworpen op basis van deze pijlers. WIP-

richtlijnen, IGZ-criteria, JCI- en NIAZ-normen: Triple-T scoort hoog. 

Om kruisbesmettingen maximaal te voorkomen wordt binnen de zorg meer 

en meer gewerkt met disposables. Voor Triple-T is een exclusief microvezel 

disposable schoonmaaksysteem ontwikkeld dat een optimale bijdrage levert aan 

uw infectiepreventiebeleid. De afsluitbare trolley voorkomt ongewenste toegang en 

de scheiding van schoon & vuil en nat & droog zorgen voor extra hygiëne. Triple-T is 

gevormd voor de meest veilige schoonmaak. 

Uw situatie vraagt om maatwerk. Daarom maken wij graag een afspraak!
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SNELLER ZONDER CONCESSIES

De huidige maatschappij vraagt om efficiënte processen. Zonder in te leveren 

op kwaliteit, veiligheid en werkplezier. Alpheios zet in de professionele 

schoonmaakbranche de toon met dergelijke innovaties. 

Het schoonmaakconcept Triple-T draagt bij aan efficiënt schoonmaken. Uw 

facilitaire organisatie kan het systeem uiterst effectief inzetten: aan de ene 

kant is uw systeem maatwerk voor de doelstellingen van uw organisatie, aan 

de andere kant kan het systeem veranderd en heringericht worden zodra 

deze doelstellingen veranderen. Afgestemd op de flexibelere rol die de 

schoonmaakprofessional daarin inneemt. Een trolley kan bijvoorbeeld worden 

ingezet voor hospitalityondersteuning, en daarbij nog steeds gebruikt worden 

voor schoonmaak. Dat maakt uw professionals niet alleen multifunctioneel 

inzetbaar, u kunt er ook nog kosten mee besparen. 

Uw besparing berekenen? Wij helpen u graag!
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BEWEZEN… IN UW ORGANISATIE

Triple-T heeft bewezen hét ultieme schoonmaaksysteem te zijn in de zorgomgeving. 

Het concept wordt in steeds meer markten geaccepteerd en toegepast, zoals in de 

zakelijke en logistieke dienstverlening en binnen overheidsinstanties.

DUIDELIJK DUURZAAM

Samen met Kiwa is een Lifecycle Analyse uitgevoerd naar de milieubelasting van 

de disposable versus de microvezel methode. De milieubelasting over de totale 

keten is nagenoeg gelijk. Als er geen gebruik gemaakt wordt van de meest recente, 

energievriendelijke, wasmachines is disposable zelfs minder belastend. Een 

management summary van deze Lifecycle Analyse van Kiwa vindt u op

www.alpheios.com/triple-t.

De Triple-T reinigingsmiddelen zijn bekroond met het prestigieuze Cradle to Cradle 

Gold certificaat en het EU Ecolabel. Deze certificering is een logische stap binnen 

het duurzaamheidsprogramma van Alpheios en toont objectief aan dat de innovatieve 

reinigingsmiddelen aan zeer strenge kwaliteits- en duurzaamheidseisen voldoen. 

De Triple-T schoonmaakmethode is bijzonder duurzaam. De Triple-T trolley is de 

allereerste Cradle to Cradle trolley ter wereld. Dat is uniek!
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BEWEZEN BIJDRAGE AAN BETER SCHOONMAKEN

PRETTIG WERKEN

•  Design Triple-T sluit aan bij moderne hospitality uitstraling zorgomgevingen
•  Professioneler imago schoonmaakorganisatie
•  Slimme inrichting methode, trolley en tools zorgt voor eenvoudiger werken
•  Methode, middelen en materialen ergonomisch ontworpen gebaseerd op verlagen fysieke 

belasting 

VEILIG WERKEN

•  Ontworpen op basis van WIP-richtlijnen
•  Ultieme methode voor optimale infectiepreventie
•  Draagt significant bij aan JCI en NIAZ normen voor kwaliteit in de zorg
•  Exclusieve disposable methode voorkomt kruisbesmetting
•  Scheiding schoon en vuil, droog en nat zorgen voor extra hygiëne
•  Afsluitbare trolley voorkomt ongewenste toegang
•  Minder kans op fouten door speciaal ontworpen tools en methode

EFFICIËNT WERKEN

•  Triple-T wordt ingericht rondom doelstellingen van uw organisatie
•  Modulair configureerbare trolley past altijd bij iedere taak
•  Volledig afsluitbare trolley is een mobiele werkkast
•  Grote besparing voorbereidingstijd door disposable methode
•  Gepatenteerd, ingebouwd doseersysteem
•  Ingebouwde wastrolley reduceert energie- en waskosten
•  Ready-to-use Ecolabel en Cradle to Cradle Gold chemie voorkomt (over)doseren
•  Methode volledig ontworpen op gebruik nieuwste technologieën
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