
Klok, een 
bewuste 
keuze!

Klok is hét ecologische merk als het gaat om was- en  
reinigingsmiddelen. Aan de recepturen zijn geen parfums en  
kleurstoffen toegevoegd waardoor de kans op een allergische  
reactie zeer beperkt is. 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!

De producten van Klok zijn verkrijgbaar in de supermarkt en 
natuurwinkel of online in onze webshop: www.klok-eco.nl

Wilt u meer informatie?

Senzora B.V.
Munsterstaat 2a, 7418 EV Deventer
Postbus 104, 7400 AC Deventer
T 0570 683333
E Consumentenservice@senzora.nl
www.klok-eco.nl
  www.facebook.com/klokeco.nl

Check de verkrijgbaarheid bij jou winkel 
of koop online op: www.klok-eco.nl 

*  Deze folder is gedrukt  
op 100% gerecycled papier.

De producten van Klok zĳn huidvriendelĳk en ecologisch. Er zĳn geen parfums en kleurstoffen toegevoegd.
Milieu en de huid worden optimaal gerespecteerd. Deze combinatie in één product maakt Klok uniek! Klok, een bewuste keuze!

Eu Ecolabel
Producten met het Europees Ecolabel 
zijn door een onafhankelijke organisatie 
gekeurd. Behalve milieueisen worden 
er ook hoge kwaliteitseisen aan de was– 
en reinigingsmiddelen gesteld. Zij zijn 
minder schadelijk voor het milieu en 
zorgen ervoor dat het ecosysteem zo 
min mogelijk wordt verstoord. Het 
Europees Ecolabel biedt je een 
verantwoord milieuvriendelijk 
product met kwaliteitsgarantie.
www.europeesecolabel.nl

Asthma Allergy Nordic label
Asthma Allergy Nordic is een 
samenwerking tussen de astma- en 
allergieorganisaties in Noorwegen, 
Zweden en Denemarken. Wanneer je het 
logo op een product ziet, kun je er zeker 
van zijn dat het product geen parfum 
bevat en dat er een kritische beoordeling 
van het recept is uitgevoerd. Producten 
met het Asthma Allergy Nordic-logo 
worden als gunstig beschouwd voor 
mensen die aan astma, een allergie of 
een andere gevoeligheid lijden en voor 
iedereen die producten met parfums 
en allergenen wil vermijden. 
www.asthmaallergynordic.com

0%
De producten van Klok bevatten geen 
parfum en kleurstoffen. Hierdoor zijn de 
producten geschikt voor mensen met een 
gevoelige huid. Omdat parfum tevens de 
longen kan irriteren, zijn de Klok produc-
ten ook bruikbaar voor mensen met een 
longaandoening zoals COPD of astma.

Longfonds
Wij zijn bedrijfsvriend van het Longfonds. 
Wij strijden mee voor gezonde lucht en 
gezonde longen. 
www.klok-eco.nl/vriend-van-het-longfonds/  

Ecologisch & huidvriendelijk
De producten van Klok zijn ecologisch en huidvriendelijk. 
Dit blijkt uit het feit dat ze zijn gecertificeerd met het EU 
Ecolabel en het Asthma Allergy Nordic label.



Ecologische en 
Huidvriendelijke 
producten.

Klok wasmiddelen
Klok wasmiddelen wassen buitengewoon schoon! De 
wasmiddelen zijn krachtig tegen vlekken en lossen vuil snel 
op. Door de specifieke samenstelling wordt ook bij wassen 
op lagere temperaturen de was weer stralend schoon. Het 
kleurwasmiddel bevat een speciale kleurbeschermer. Klok 
wasmiddelen zijn verkrijgbaar in een poedervariant en een 
vloeibare variant. 

Klok afwasmiddel xtra care
Klok afwasmiddel xtra care is speciaal ontwikkeld voor 
mensen met een droge en gevoelige huid. Net als alle Klok 
producten bevat dit handafwasmiddel geen parfums en 
kleurstoffen. Door de samenstelling van de ingrediënten 
is deze formulering extra mild. Hierdoor is het product 
erg fijn in gebruik en wordt het risico op allergische 
reacties verminderd. 

Klok afwasmiddel original
Klok afwasmiddel original is het vertrouwde 
handafwasmiddel uit het Klok assortiment. Het 
product is krachtig tegen vuil en vet. De receptuur 
voldoet aan de strenge criteria van het EU Ecolabel en is 
gecertificeerd volgens het Asthma Allergy Nordic label. 

Klok vaatwastabletten
Klok alles-in-1 vaatwastabletten reinigen goed, zelfs op lage 
temperaturen. De formulering bevat ingrediënten waardoor 
de vaat extra droog wordt. De tabletten zijn verpakt in een 
wateroplosbaar folie. Doordat het folie niet verwijderd 
hoeft te worden, ontstaat er geen contact met de tablet 
waardoor het product extra geschikt is voor mensen 
met een gevoelige huid.

Klok wc-reiniger
Klok wc-reiniger is een effectieve reiniger die eveneens 
ontkalkt. Door de schuine tuit kunnen moeilijke 
plekken, bijvoorbeeld onder de rand, makkelijk bereikt 
worden. Een kleine hoeveelheid is voldoende voor een 
goede reiniging. 

Klok allesreiniger
Klok allesreiniger is een effectieve reiniger die alle 
oppervlakken glanzend schoon maakt. Bijvoorbeeld 
vloeren, badkamers, tegels, spiegels en gelakte of
geschilderde oppervlakken. Eén doseer dop is 
voldoende voor 5 liter water.

Klok waspoeder 
is verkrijgbaar in: 

verpakking van 1,17kg 
(18 wasbeurten) 

verpakking van 4,81kg 
(74 wasbeurten)

Klok vloeibaar wasmiddel 
is verkrijgbaar in een flacon 
van 1,485L (27 wasbeurten)

Klok afwasmiddel original 
is verkrijgbaar in een

flacon van 500ml

Klok vaatwastabletten
zijn verkrijgbaar in
een verpakking van
26 tabletten. (501gr)

Klok afwasmiddel xtra is 
verkrijgbaar in een flacon 

van 500ml en 1L.

Klok wc-reiniger 
verkrijgbaar in een 
flacon van 750ml.

Klok allesreiniger 
is verkrijgbaar in

een flacon van 1L.

*Indien u een gevoelige huid heeft raden wij
aan om handschoenen te gebruiken.


