
ezek vagyunk mi!



Miért lett  ‘természetes’, hogy a napi rutinunkkal
mérgezzük a környezetet?

Miért ne lehetne fenntartható, miért ne lehetne környezeti
lábnyom mentes a háztartásunk vagy vállalkozásunk? 

Mi a

A választás lehetősége! 
környezetbarát tisztítószer lebomló csomagolásban,
kompromisszumok nélkül, elérhető áron. 

?



Adatgyűjtésbe kezdtünk, hogy milyen 
nemzetközi kutatások, módszerek és 
szabályozások léteznek a környezet-
barát tisztítószerek előállítására az 
Unióban.

AZ ÖTLETAZ ÖTLET

2011Csak olvastunk és

  googliztunk

és olvastun

és googliztunk...

Startup vállalkozásunk elindult egy 
garázsból. 10 féle saját fejlesztésű 
környezetbarát ipari tisztítószerrel 
nekivágtunk a piacnak. 

2012

A KEZDETEK

Ekkora már folyamatosan zajló 
termékfejlesztési programunkat saját 
laborból folytattuk. 

2014

LABORATÓRIUM

Annyira tipikus , hogy  minden nagyot álmodóstartup egy garázsból            indul...

...i� már kezdtünk érteni   ahhoz, amit csinálunk.
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2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020 

millió forint
bevételvásárlók

száma

évszám

szaporodtunkés sokasodtunk

Megkezdtük saját gyárunk építését
2000 nm–en.

2015

AZ ÉPÍTKEZÉS

Saját kézzel!

az első kő letétele

gépindítás

gőzerő�l folyik a munka



körkörös
gazdálkodási

mode�ünk

munkatárssal
előállítva

26

db
csomagolási
kapacitás
óránként

1600

tonna 
termelőkapacitás
havonta

750

db
legyártott termék/hó

75000

vásárló
havonta

2200

Mostanában ígyá�unk a    számokkal...



124 FÉLE SAJÁT FEJLESZTÉSŰ TERMÉK
KÉT TERMÉKCSALÁDBAN

Nem elégedtünk meg azzal, hogy a 
tisztítószereink nem szennyezik a 
földünket, amin élünk. Elindítottuk bio 
műanyag kutatási programunkat
melynek célja, hogy 100%-ban lebom-
ló csomagolásba tegyük elérhetővé 
termékeinket. Amit mi elképzeltünk, 
az több annál mint egy új csoma-
golóanyag ... 
 

LEBOMLÓ
CSOMAGOLÁS

2016... 2012-ben publikálták először,

hogy mérnökök kifejleszte�ek egy

kukoricából előá�íto�  lebomló biopolimert,

melyből el tudtak készíteni egy 3x3 cm-es

á�etsző lapot,

mely optikailag megfelel 

    a vizespalackok műanyagának.

o�honra

vá�alkozásodhoz



50 °C +

PLA

KUKORICA BAKTÉRIUM

KOMPOSZT HŐMÉRSÉKLETKOMPOSZTÁLÁS

FERMENTÁLÁS PLA GRANULÁTUM

SZELEKTÍV GYŰJTÉSHULLADÉK APRÍTÁSKOMPOSZTÁLÁS

A KUKORICA CUKRÁBÓL BAKTÉRIUMOK SEGÍTSÉGÉVEL FERMENTÁLÁSSAL
HOZZUK LÉTRE A PLA BIOMŰANYAG GRANULÁTUMOT. A GRANULÁTUMBÓL
KÉSZÜLT TERMÉKEK SZELEKTÍV GYŰJTÉSÉVEL DARÁLÁS UTÁN A
KOMPOSZTÁLÓBAN BAKTÉRIUMOK ÉS MAGAS HŐMÉRSÉKLET SEGÍTSÉGÉVEL 
A BOMLÁSON KERESZTÜL HUMUSZ JÖN LÉTRE.

CÉLUNK A TELJES KÖRFORGÁS MEGTEREMTÉSE

2020-ra 2200 vállalkozói partner 
fenntartható higiénia beszállítását 
végeztük. Emellett megkezdtük 
háztartási üzletágunk fejlesztését  
komposztálható, lebomló csoma-
golással.

KÍVÜL BELÜL
ORGANIKUS

2020

ke�rünk-kavarunk
i� történik a csodaszeretjük a napot :)



Több mint 120 saját termékünk mellett a bioműanyag- PLA kutatásunknak köszönhetően már teljeskörű 
egyszer használatos termek családdal rendelkezünk 

Hatalmas örömmel tölt el minket a rengeteg vállalkozás és háztarás bizalma, melyet az elmúlt évek kemény 
munkájával szereztünk meg,. Ezentúl is azon dolgozunk, hogy bizalmatokat továbbra is megtartsuk. 
Segitségetekkel tovább tudunk nőni és  együtt tehetünk a kornyezetünk es bolygónk megóvásáért.

szívünk csücske, a gyár



TÁMOGASS MINKET VÁSÁRLÁSODDAL, HOGY TOVÁBB KUTATHASSUNK KÖZÖS JÖVŐNK ÉRDEKÉBEN.

kis csapatunk
nagy

álmokkal

lebomló
csomagolás

v e g a n

100%-ban
növényi

alapanyag

környezetvédelem újratölthető magyar
termék

   
Tegyük 

együ� élhetőbbé 

a jövőt!



www.cleaneco.hu

webshopjaink:
www.bibo.hu

www.b2b.bibo.hu

2120 Dunakeszi, Nádas utca 1.
+36304316385

o�ce@cleaneco.hu

 



VÁSÁROLOK

VÁSÁROLOK

https://bibo.hu/termek/cleaneco-bio-tisztitoszerek
https://b2b.bibo.hu/

