
Klok is hét ecologische merk als het gaat om was- en  
reinigingsmiddelen. In de recepturen zijn geen parfum  
en kleurstoffen toegevoegd en hierdoor is de kans op een 
allergische reactie zeer beperkt. Klok garandeert al meer 
dan 100  jaar hoogwaardige vertrouwde kwaliteit waarbij 
het milieu én de huid optimaal worden gerespecteerd.  
Deze combinatie in één product maakt Klok uniek!

Klok, een  
bewuste keuze!



Klok wasmiddelen 
Klok wasmiddelen wassen buitengewoon schoon!  
De wasmiddelen zijn krachtig tegen vlekken en lossen 
vuil snel op. Klok wit wasmiddelen maken uw witte 
was, ook bij lagere temperaturen, weer stralend fris. 
Klok kleur wasmiddelen wassen al uw gekleurde was 
intensief én veilig schoon, met bescherming van de 
kleur. Klok wasmiddelen zijn verkrijgbaar in een  
poeder variant en een vloeibaar variant. 

 Klok waspoeder wit  Klok waspoeder kleur

 Klok vloeibaar wasmiddel 
wit 

 Klok vloeibaar wasmiddel 
kleur 

Klok waspoeders zijn verkrijgbaar in doosjes van 1,215 kg. 
Goed voor 18 wasbeurten.

 Klok vloeibaar wasmiddel is verkrijgbaar in een flacon van 
1.5 liter. Goed voor 20 wasbeurten. 



 Klok wasverzachter 
  Klok wasverzachter maakt al uw wasgoed 

weer heerlijk zacht. Klok wasverzachter 
is niet alleen zacht voor uw was maar 
ook voor uw huid. Er zijn geen parfum 
en kleurstoffen toegevoegd. Daarnaast 
is Klok wasverzachter voorzien van het 
Ecocert certificaat. 

    Klok wasverzachter is verkrijgbaar in  
een flacon van 750ml, geschikt voor  
41 wasbeurten. 

Klok wc-reiniger
Klok wc-reiniger is een effectieve 
reiniger die eveneens ontkalkt. Door 
de schuine tuit kunt u eenvoudig de 
moeilijke plaatsen onder de rand 
bereiken. Een kleine hoeveelheid is 
voldoende voor een goede reiniging.
Klok WC-reiniger is verkrijgbaar in een 
flacon van 750 ml.

Klok allesreiniger
Klok allesreiniger is een effectieve  
reiniger die alle oppervlakken glanzend 
schoon maakt. Bijvoorbeeld vloeren, 
badkamers, tegels, spiegels en gelakte 
of geschilderde oppervlakken.
Klok allesreiniger is verkrijgbaar in een 
flacon van 1000 ml.



Klok alles-in-1 vaatwastabletten
Klok Alles-in-1 vaatwastabletten zijn individueel verpakt  
in een 100% wateroplosbare folie, zodat de tablet met folie  
en al de wasmachine in kan. Prettig voor mensen met een 
gevoelige huid, aangezien contact met de tablet voorkomen 
wordt voorkomen.

   Ingrediënten op  
plantaardige basis

   In plaats van fosfaten wordt er 
o.a. gebruik gemaakt van een 
ingrediënt op plantaardige basis. 
Dit ingrediënt wordt gemaakt uit 
de wortels van de cichoreiplant. 
In de tabletten kan dit zichtbaar 
zijn in de vorm van kleine bruine 
spikkels, omdat het een natuurlijk, 
ongebleekt product is. 

 
Klok Alles-in-1 Vaatwastabletten zijn verkrijgbaar in een 
verpakking van 26 tabletten (463 gram). 

Klok afwasmiddel
 Klok afwasmiddel heeft een krachtige vet oplossende 
werking en maakt uw vaat glanzend schoon. Wanneer u 
het doseringsadvies van de verpakking opvolgt, kunt u 
met één flacon Klok afwasmiddel tot 100 keer afwassen 
en met de 1000 ml flacon zelfs tot 200 keer!
Klok afwasmiddel is verkrijgbaar in een flacon van 500ml 
en 1000ml.



Ecologisch & Huidvriendelijk
Dat de producten van Klok ecologisch en huidvriendelijk zijn, 
blijkt uit het feit dat ze zijn gecertificeerd met het EU Ecolabel 
en het Allergie Keurmerk van het Huidfonds. 
 
  Het EU Ecolabel houdt in dat er enkel 

gebruik wordt gemaakt van grondstoffen 
van natuurlijke oorsprong. De producten zijn 
hierdoor minder schadelijk voor het milieu 
en zorgen ervoor dat het ecosysteem zo min 
mogelijk wordt verstoord. 

  
  Het Allergie Keurmerk geeft aan dat de  

producten zijn getest en er geen allergenen 
zijn toegevoegd in de recepturen, waardoor 
de kans op een allergische reactie zeer 
beperkt is. 

  
  Doordat er geen parfum aan de ingrediënten 

is toegevoegd, kunnen mensen met een 
longaandoening, zoals COPD of Astma ook 
probleemloos gebruik maken van de 
producten van Klok. Parfum kan namelijk  
de longen irriteren, maar bij de producten 
van Klok is dit niet het geval. 

  Een Ecocert certificering houdt in dat er 
gebruikt wordt gemaakt van grondstoffen 
van natuurlijke oorsprong. Klok wasverzachter 
is gecertificeerd met dit certificaat.



Senzora B.V. 
Sluisstraat 23-25, 7411 EE Deventer
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www.facebook.com/klokeco.nl

WILT U MEER INFORMATIE? 


