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MTS Euro Products, voor al uw hygiëneproducten 

MTS Euro Products levert sinds 1991 een breed assortiment aan hoogwaardige hygiëneproducten, zoals toilet- en 
handdoekpapier, dispensers, nonwovens, absorptiematerialen en poetslappen. Vanuit ons logistiek centrum in Maassluis 
bedienen wij dagelijks onze klanten in binnen- en buitenland. Service, snelheid en flexibiliteit vormen samen met kwaliteit 
de eenheid die ons maakt tot wat we zijn: een betrouwbare, servicegerichte leverancier en kennispartner voor al uw 
hygiëneproducten.
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Wij leveren uitsluitend aan de groothandel en 
bedienen hierin diverse branches. De eindgebruikers 
laten we aan u over. Met ruim 25 jaar ervaring 
verkopen wij meer dan hygiëne alleen. Wij hebben 
kennis van zaken, denken mee en zoeken samen 
met u naar de beste oplossingen voor een schonere 
werk- en leefomgeving. Voor u en uw klanten.

Service met de hoofdletter S

Wij zijn dienstverleners in hart en nieren. Zorgvuldigheid 
staat centraal en snelheid is een must. Onze medewerkers 
staan dan ook dagelijks klaar om u van dienst te zijn. 
Service met de hoofdletter ‘S’ noemen we dat.

Innoverend in dienst en product

De wereld verandert razendsnel en wij veranderen mee. 
Wij onderzoeken, testen en vernieuwen. Verbeteren wat 
beter kan en handhaven wat goed is. Door onze produc-
ten te innoveren en onze diensten te optimaliseren, bent 
u altijd verzekerd van kwaliteit en service die meegaan 
met de tijd. Voor de wereld van vandaag en van morgen.

Hulp bij aanbestedingen

Levert u niet alleen aan het bedrijfsleven, maar ook 
aan de publieke sector? Maak dan gebruik van onze 
ondersteuning bij het inschrijven voor aanbestedingen.  
MTS Euro Products adviseert en ondersteunt, zodat uw 
voorstel optimaal aansluit bij de behoefte van de op-
drachtgever.

Kennis is kracht

“Onze klanten maken niet alleen gebruik van ons uitgebreide 
assortiment, maar ook van de kennis en ervaring die wij in de 

afgelopen 25 jaar hebben opgedaan.”
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One-stop-shop

Wij zijn een onafhankelijke speler en kunnen ons 
assortiment haarfijn afstemmen op uw wensen. Of u nu 
een A-merk wilt, of liever gebruik maakt van uw eigen 
private label. Bovendien werkt MTS Euro Products 
volgens het ‘one-stop-shop’ concept. Dat betekent dat wij 
een compleet aanbod aan hygiëneproducten leveren. 
Dus geen ellenlange zoektochten langs verschillende 
leveranciers, maar gewoon één adres waar in al uw 
wensen wordt voorzien. Dat is wel zo handig.

“Met vragen kunnen wij altijd bij MTS Euro Products terecht.  
Ze denken goed mee en begeleiden ons bij projecten. 

Precies zoals ik het graag zie.”

Gijs van der Wateren
Category manager Ferney Group

MTS Euro Products is

  Klantgericht en transparant

  Betrokken bij u én uw klanten

  Snel en flexibel

  Innovatief in dienst en product

  Milieubewust
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Facilitair
Groothandels die schoonmaakproducten leveren o.a. aan schoonmaakbedrijven en eindgebruikers.

Het inrichten van een hygiënische en efficiënte sanitaire omgeving is een klus op zich. Welke 
dispensers kunt u het beste gebruiken en welk soort toiletpapier of luchtverfrissersysteem past 
het beste bij uw doelgroep? Dat vraagt om een leverancier die u adviseert en die een breed 
en hoogwaardig assortiment heeft aan hygiëneproducten, zoals toilet- en handdoekpapier, 
handzepen, dispensers en toiletbrilreinigers.

Medisch
Groothandels die leveren aan de medische sector, waaronder ziekenhuizen, huisartsen, 
tandartsen en fysiotherapeuten.

Goede hygiëne is een absolute topprioriteit in de gezondheidszorg. Infectiegevaar moet tenslotte 
altijd voorkomen worden. Dat vraagt om een leverancier met een breed en hoogwaardig assortiment 
aan hygiëneproducten, zoals desinfecterende handgel, onderzoektafelpapier, dispensers met 
elleboogbediening en toilet- en handdoekpapier. MTS Euro Products is goed op de hoogte van de 
certificeringen waaraan hygiëneproducten in de gezondheidszorg moeten voldoen. Zo leveren wij 
producten met diverse EN-normeringen en producten die bij het CTGB zijn geregistreerd. 

Food
Groothandels die leveren aan bedrijven die op welke manier dan ook met voedsel werken, 
waaronder restaurants, de voedselverwerkende industrie en cateringbedrijven.

In een bedrijf waar voedsel wordt verwerkt, zijn de HACCP-regels belangrijk. In een horecabedrijf 
zijn hygiënische toiletten, een schone keuken en goed gedekte tafels een must. Dat vraagt om een 
leverancier met een breed en hoogwaardig assortiment aan handdesinfectanten, papierrollen, 
nonwovendoeken en table top producten.

Industrie
Groothandels die leveren aan bedrijven in de industriële sector, waaronder fabrieken, 
scheepswerven, machinewerkplaatsen en de grafische industrie.

Olie, vet en chemicaliën zijn vuilsoorten waar medewerkers in de industrie dagelijks mee te maken 
hebben. Het bevuilt handen, plakt aan gereedschap en beschadigt machines en apparatuur. 
Een schone, veilige en productieve werkomgeving vraagt om een leverancier met een breed en 
hoogwaardig assortiment hygiëneproducten, zoals poetsdoeken van textiel, absorptiematerialen 
en handreinigers

Automotive
Groothandels die leveren aan bedrijven in de automotive branche, waaronder garages, 
wasstraten en autopoetsbedrijven.

Auto’s onderhouden, poetsen en fabriceren, daarbij komt heel wat smeer, olie en vuil kijken.  
Dat vraagt om de juiste poetsdoeken van textiel, nonwovendoeken, handzepen en  
absorptiematerialen.

Onze branches 
Een schone werkomgeving is een gezonde, veilige werkomgeving. MTS Euro Products bedient verschillende 

marktsegmenten. Deze hebben elk hun eigen, specifieke wensen en behoeften.
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•   Toilethygiëne en  
poetspapier op rol

Wij leveren een zeer breed assortiment 
aan toilethygiëne- en poetspapier op 
rol. Deze producten zijn te verkrijgen in 
verschillende kwaliteiten en afmetingen. 

• Nonwovens

Onze branchegerichte nonwovendoeken 
beschikken over verschillende specifieke 
kenmerken, zoals pluisvrij, siliconenvrij, 
bestand tegen (de meeste) chemicaliën, 
krasvrij en extra sterk. 

Productgroepen

• Vliespoetslappen

Ons assortiment vliespoetslappen be-
staat uit sterke, pluisarme sopdoeken die 
zich uitstekend lenen voor hergebruik. 
De wegwerppoetsdoeken zijn geschikt 
voor het zwaardere werk, zoals het 
opnemen van oliën, vetten en andere 
vloeistoffen. Zowel de sopdoeken als de 
wegwerppoetsdoeken zijn leverbaar in
diverse kleuren.

• Handhygiëne

Goede handhygiëne is essentieel voor 
een gezonde leef- en werkomgeving.  
De effectiviteit van een handreiniger 
hangt af van het type vuil dat gereinigd 
moet worden. Daarom beschikken de 
handreinigers van MTS Euro Products 
over specifieke branchegerichte ken-
merken, zoals geurvrij, huidvriendelijk, 
desinfecterend, geparfumeerd en in 
overeenstemming met HACCP-normen.

• Dispensers

MTS Euro Products is totaalleverancier. 
Oftewel: u kunt bij ons terecht voor al 
uw hygiëne-oplossingen. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat wij voor elke papier-, 
of zeepsoort een bijpassende dispen-
ser kunnen leveren, zoals toiletpapier  
en handdoekautomaten, poetsroldispen-
sers, zeepdispensers en luchtverfrisser-
systemen. 

• Absorptiematerialen

MTS Euro Products heeft een hoog-
waardig aanbod absorptiematerialen, 
variërend van doeken en rollen tot 
vloerkorrels en spill kits.  Onze bran-
chegerichte absorptiematerialen lenen 
zich onder meer voor de veilige reini-
ging van diverse vloeistoffen, zoals olie 
en chemicaliën. 

• Poetslappen  

Onze poetslappen uit oud textiel zijn 
door hun volume nog altijd erg in trek. 
U kunt ze meerdere malen gebruiken en 
zijn beschikbaar in diverse varianten, 
zoals wit, tricot en bont.

• Table top producten

Onze table top producten voorzien  
hotels, restaurants en cateringbedrijven 
van alles wat zij nodig hebben om de 
presentatie van hun diensten te optima-
liseren, zoals servetten, placemats en  
bestekhouders. Hoge kwaliteit tegen 
een scherpe prijs. 

• Afvalzakken   

Voor iedere plaats, toepassing en werk-
plek heeft MTS Euro Products de juiste  
afvalzak, zodat aan alle wensen en  
regels kan worden voldaan. Onze afval-
zakken zijn geproduceerd en samenge-
steld met de maximale aandacht voor de 
laagst mogelijke milieubelasting. Waar 
mogelijk kiezen wij voor gerecycled 
plastic en de optimale mix van grond-
stoffen. Bovendien leveren wij diverse 
afval- en hygiënebakken, die voldoen 
aan de hoogste kwaliteitseisen. 

“MTS Euro Products levert 
van A tot Z. Dat scheelt tijd, 

werk en geld.”
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Fris en groen met de Lumecel Microburst luchtverfrisser

De Lumecel Microburst is een revolutionaire luchtverfrisser die niet 
werkt op batterijen, maar op groene energie. Net zoals een zon-
nepaneel energie opslaat van de zon, slaat LumeCel energie op 
van binnenverlichting. Een volledig opgeladen dispenser functio-
neert nog 30 dagen in het donker zonder lichttoevoer. Een Lume-
Cel herlaadbare energiecel gaat even lang mee als 30 klassieke  
alkalinebatterijen en heeft een levensduur van minimaal 15 jaar!

Gemak en comfort met de Easy Bag

Verpakkingsmaterialen veroorzaken veel milieuvervuiling. 
Het recyclen van onze verpakkingen is een goedkope en een-
voudige oplossing om dit probleem te bestrijden. Daarom 
lanceerde MTS Euro Products de Easy Bag. Met deze inno-
vatieve verpakking kunt u producten een stuk gemakkelijker 
vervoeren en bovendien is de Easy Bag waterbestendig en  
recyclebaar. Dus meer gemak voor u en ook nog eens goed voor 
het milieu. Productinnovaties
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MVO CLEAR GREEN

Samen met onze klanten maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

Wij willen u optimaal bedienen, maar wel met aandacht voor mens 
én milieu. Dat streven is het fundament onder ons MVO-beleid en is 
verankerd in ons motto: ‘the clear and green solution’. En met succes, 
want sinds 2012 is MTS Euro Products officieel MVO-gecertificeerd. In 
2014 ontvingen wij de Duurzaamheidsvlag van de Gemeente Maassluis, 
als beloning voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

“De MVO-certificering en de duurzaamheidsvlag bewijzen dat we op 
de goede weg zitten, maar we zijn er nog niet. Dagelijks werken wij 
samen met onze klanten en leveranciers aan verdere verbeteringen 
van ons MVO-beleid. Zo verzorgen we MVO-trainingen voor onze 
medewerkers en beperken wij het energie- en grondstoffenverbruik tot 
een minimum. Op die manier dragen wij niet alleen bij aan een sociale 
en duurzame samenleving, maar spelen wij ook in op de wensen 
van onze klanten. Het kunnen overleggen van milieukeurmerken en 
productcertificaten is vandaag de dag tenslotte steeds vaker nodig voor 
deelname aan aanbestedingen.”

Janine de Vos
KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbo en Milieu)
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Inkoop

Veel producten die wij leveren, kopen we in bij 
leveranciers met wie wij al jaren samenwerken. 
Deze leveranciers houden zich aan alle belangrijke 
milieurichtlijnen. In ons inkoopbeleid hebben we de 
belangrijkste eisen vastgelegd op het gebied van 
kwaliteit en milieu. Wij zijn zelf ISO 9001 (kwaliteit) 
en ISO 14001 (milieu) gecertificeerd. Periodiek 
beoordelen we onze leveranciers ook volgens deze 
normen. Wij voldoen tevens aan de MVO-wijzer die 
volledig is gebaseerd op ISO 26000.

Logistiek

In 2014 hebben we een nieuw logistiek centrum 
gerealiseerd. Het pand is duurzaam gebouwd 
en brandveilig. Voordeel van een eigen logistiek 
centrum is dat we volledig onafhankelijk zijn. Het 
transport plannen we heel efficiënt; vrachtwagens 
rijden zoveel mogelijk met volle belading. Al onze 
vrachtwagens voldoen minimaal aan de Europese 
emissiestandaarden. Van onze wagens in de 
buitendienst zijn er zeven elektrisch. Daarom hebben 
wij oplaadpunten geplaatst bij onze kantoorpanden.

Hergebruik

MTS Euro Products werkt aan het terugdringen 
van afval en het behoud van grondstoffen. Papier 
en karton zamelen we gescheiden in, zodat het 
gerecycled kan worden. Oud textiel verwerken we 
tot poetsdoeken.

Daadkracht in duurzaamheid

Textiel wordt 
weggebracht

door consumenten

Textiel gaat
naar 

sorteercentrum

Textiel wordt
handmatig
gesorteerd

Textiel wordt
handmatig
gesneden

Textiel wordt
verpakt

Textiel wordt 
opnieuw gebruikt 
als poetslappen

Het duurzaamheidsbeleid van MTS Euro Products heeft een focus op vijf kernaspecten:
inkoop, hergebruik, logistiek, medewerkers en maatschappij. Samen staan zij voor 
onze daadkracht in duurzaamheid.

MTS Euro Products: 
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MTS Euro Products door de jaren heen

MTS Euro Products is in 1991 opgericht in Maassluis. Ons 
bedrijf in hygiëneproducten startte met 3 medewerkers en is 
in 25 jaar uitgegroeid tot een internationale onderneming 
met meer dan zestig medewerkers. Het pand waar wij 
in 1991 van start gingen, is in 2014 uitgebreid met een 
gloednieuw logistiek centrum.

Hoewel 75% van onze jaaromzet wordt gerealiseerd 
in de Benelux, zijn wij wereldwijd actief. Wij hebben 
connecties met groothandels in heel Europa. Met hen 
zijn we voortdurend in gesprek om de kwaliteit van onze 
diensten en producten te verbeteren. Bovendien hebben 
we dankzij een jarenlange, hechte samenwerking met 
zeven papierproducenten en acht papierconverters een 
zeer sterke concurrentiepositie.

Ondanks dat wij de afgelopen 25 jaar sterk zijn 
gegroeid, is onze bedrijfscultuur hetzelfde gebleven.  

“Meedenken doet MTS Euro Products goed en de lijnen zijn kort. 
Dat is heel prettig werken. Wij zijn tenslotte niet voor niets al 15 

jaar een trouwe klant.”

John Rijsdijk
Bedrijfsleider Grodo Schoonmaaksystemen

Service, kwaliteit en no-nonsense voeren de boventoon. 
Wij staan klaar voor onze klanten en onze omgeving. 
Deze instelling is onze kracht en maakt MTS Euro Products 
tot wat het is: uw partner in hoogwaardige hygiëne-
oplossingen.

Medewerkers

Onze medewerkers volgen trainingen en opleidingen 
om hun kennis te vergroten. Op die manier spelen we in 
op veranderende behoeften en wensen van u als klant. 
MTS Euro Products voert elke drie jaar een klanttevre-
denheidsonderzoek uit. Als hieruit ontwikkelpunten naar 
voren komen, nemen we die mee in ons opleidingsplan. 
Bovendien besteden wij werkzaamheden uit aan sociale 
werkplaatsen en zoeken we ook zelf wegen om actief 
invulling te geven aan de Participatiewet.

Maatschappij

Maatschappelijke betrokkenheid is diepgeworteld in 
onze bedrijfscultuur. Wij vinden dat wij als Maassluisse 
en Nederlandse onderneming een steentje bij kunnen en 
moeten dragen aan de bestrijding van maatschappelijke 
misstanden en de stimulering van het verenigingsleven. 
Daarom steunt MTS Euro Products tal van goede doelen 
en sportverenigingen/evenementen, waaronder de Voed-
selbank Maassluis en Stichting AAP.
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Contact
 

Bezoekadres
MTS Euro Products B.V.

Heldringstraat 4A zw 
3144 CG Maassluis

 
Postadres
Postbus 172 

3140 AD Maassluis
 

T: +31 (0) 10 599 15 99 
F: +31 (0) 10 592 11 01

 
info@mts.nl

www.europroducts.nl
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