
THE ONE CLEANING TAB



Hvad erOneTab?

Færdig-doserede rengøringstabletter

OneTab er færdigdoserede rengøringstabletter som hurtigt opløses i vand. 

OneTab garanterer en 100% præcis og effektiv blanding. 

Læg én tablet i en 750 ml flaske, fyld flasken med varmt vand

og vent ca. 10 minutter, ryst så flasken.

OneTab er en bevist effektiv standardisering af rengøring og 

rengøringsmidler til forskellige formål. Tabletterne er biologisk

nedbrydelige og flaskerne kan genanvendes – gang - på gang - på gang.

1 Læg tabletten i flasken

Fyld flasken
med vamt vand

Ryst

2

3



Mange fantastiske fordele

OneTab er et nyt rengøringskoncept med mange fantastiske fordele

som styrker image og passer godt ind i mange virksomheders miljøpolitik.

OneTab er et koncept med tabletter. Der er mange fordele, både for 
distributører, forhandlere og forbrugere. 

Ved at bruge tabletter og genbruge platikflasker minimeres omkostninger 
og miljøpåvirkning - på alle niveauer.

• Reducerer brug af miljøskadeligt plast

• Fjerner transport af vand

• 100% biologisk nedbrydeligt – produkt og emballage

• Effektiviteten af rengøringsmidlet er videnskabeligt bevist. 

• Perfekt til online shopping. Vejer og fylder næsten intet.

• Letter den samlede logistik og giver gode omkostningsbesparelser



Enkel logistik

1 pakke OneTab = 2 tabletter. 

Svarer til at købe 2 x 750 ml flasker traditionel 
rengøringsmiddel, hvor emballagen ikke genbruges.  

12 pakker OneTab = 24 tabletter.

Svarer til at købe 24 x 750 ml flasker traditionel 
rengøringsmiddel, hvor emballagen ikke genbruges.

=

=



Letter den overordnede logistik

Ved brug af OneTab tabletter, kontra traditionelle rengøringsmidler i 

flasker, reduceres både pladsbehov/lagerstyring samt transportudgifter.

Det gør det oven i købet lettere for slutbrugeren, både at håndtere og 

opbevare produktet.

Alle sparer i fællesskab miljøet for uanede mængder af plastaffald. 

Konceptet skaber også de perfekte betingelser for effektiv og enkel e-

handel.

1 palle OneTab svarer til 3.840 tabletter 

Dette modsvarer ca. 12 paller med traditionelle rengøringsløsninger

Reducerer  CO2 udledning under  t ransport

• CO2 udledning/100km for en lastbil med 33 paller

flydende opløsning: 3070 kg

• CO2 udledning/100km for en lastbil svarende til vaskekraft 

i tabletter (ca 3 paller): 8kg

• CO2 udledning ved transport med lastbil er faktor ca 

1/385  (vasketablet/flydende løsning)



Sortiment

Bathroom Cleaning  

2-pack

2x5g = 2x750 ml

12 stk. pr. kolli

All Purpose

2-pack

2x5g = 2x750 ml

12 stk. pr. kolli

Kitchen Cleaning  

2-pack

2x5g = 2x750 ml

12 stk. pr. kolli



Glass Cleaning  

2-pack

2x5g = 2x750 ml

12 stk. pr. kolli

Antibacterial  

2-pack

2x5g = 2x750 ml

12 stk. pr. kolli

Floor Cleaning  

2-pack

2x5g = 2x750 ml

12 stk. pr. kolli

Sortiment



Sortiment – egenskaber

ALL PURPOSE – Effektiv rengøring af alle overflader, der kan aftørres. 

Giver et skinnende rent resultat. Spray på overfladen, der skal rengøres. L

ad det virke et par sekunder og tør det derefter af.

BADVÆRELSE RENGøRING – Effektiv mod kalkaflejringer, sæberester og 

snavs, der findes på et badeværelse. Perfekt til håndvaske, badekar, toiletter, 

brusere og vandhaner. Spray på overfladen, der skal rengøres. 

Lad det virke et par sekunder og tør det derefter af. 

KØKEN  R EN G Ø R ING – Fjerner effektivt fedt, madpletter og snavs i dit 

køkken. Giver et skinnende rent resultat. Spray på overfladen, der skal 

rengøres. Lad det virke et par sekunder og tør det derefter af.

VINDUE/GLAS RENGØRING – Effektiv rengøring af vinduer, glas og 

spejle. Giver et skinnende rent resultat uden striber. Spray på vinduet / spejlet, 

der skal rengøres, bruge en vinduesskraber og / eller en klud.

ANTIBAKTERIELL – Hurtigt og effektivt forhindrer fremkomsten af 

bakterier på alle slags overflader. Spray på en rengjort overflade, lad det virke 

3-5 minutter og tør overfladen af.

GULV RENGØRING – Effektiv rengøring af alle vaskbare gulvoverflader. 

Giver et skinnende rent resultat. Spray på overfladen, der skal rengøres. 

Lad det virke et par sekunder og tør det derefter af.



rPET-FLASKE

Vi leverer også plastflasker med 100% genanvendt PET.

750 ml, gennemsigtig flaske i et smukt slankt design med en transparent 

med en sort pumpe i høj kvalitet. 

Perfekte til at blande OneTab rengørringstabletter med den korrekte dosering vand. 

Hver pakke/kort har en produktspecifik label på bagsiden 

– samt en label med sikkerhedstekst, som du kan klistre på din flaske hjemme.

10 flasker pr. kolli.



Perfekt til detailhandel

Smart displayløsning der sparer plads.

Skaber opmærksomhed og en høj rentabilitet. 

12 stk. pr. kolli.



Smart emballage og display-løsning

Gulvdisplay

• Aftageligt topskilt



• THE ONE CLEANING TAB

• Tilsæt kun vand!

• Et holdbart alternativ til traditionelle flydende rengøringsmiddler

• Genanvend dine flasker

• 100% biologisk nedbrydelig

• Bevist effektiv rengøring

Varemærke



OneTab hjælper med at reducere globalt affald ved at 

levere en miljøvenlig genopfyldningsløsing med 

rengøringstabletter – et system, der muliggør genbrug af 

flasker. Genbrug af flasker reducerer miljøpåvirkningen, 

som dagens flaskeproduktion forårsager, og reducerer den 

stigende bortskaffelse af plastik som verden kæmper med.

OneTab reducerer transporten af vand, herunder 
forsendelsesomkostninger og Co2 udledning betydeligt sammenlignet 
med et tilsvarende antal flasker med de traditionelle flydende 
rengøringsmidler.

• Intet krav om temperaturkontrol eller kemikalie kontrolleret fragt

• Betydeligt reducerede forsendelsesomkostninger og CO2 udledning

• Minimerer risikoen for skadesforsendelse sammenlignet med 

transport af væsker

• Minimerer behovet for lagerplads centralt og i butikkerne. 

Reducerer affald og fragtomkostninger



OneTab fremstilles af Medea Group i Tyskland. 

Medea Group har lang erfaring med tabletfremstilling til vaskemidler 

og er en af de førende i verden. 

For at sikre høj kvalitet på vores produkter optimeres vores processer i 

henhold til GMP (Good Manufacturing Practice) med årlige revisioner 

af vores produktionsfaciliteter i Tyskland. 

Ved at producere GMP følger vi strenge retningslinier fastlagt af Good 

Manufacturing Practice. 

Vi tager også initiativer på egen foranledning til at måle og garantere, at 

vores produkter er sikre, rene og effektive.

Kvalitetssikring



JA Micro A/S
Nannasgade 28 
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3322 3999
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