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EDEN 24-7 een schoon aanrecht 
Weg met het vieze vaatdoekje 

 
Wie kent het niet, een vies opgefrommeld en stinkend vaatdoekje bij de gootsteen. 
Een probleem waar menig (design)keuken mee te maken heeft. Het doekje dat vaak 
niet alleen voor het schoonmaken van het aanrecht wordt gebruikt maar ook voor de 
eettafel, een vlek op de vloer en om mee af te wassen bevat doorgaans meer bacteriën 
dan een hondenlik of wc bril. Vaak weet niemand precies hoe lang het vaatdoekje er 
al ligt en haalt het ook nog eens de aanblik van een schone keuken naar beneden. 
EDEN maakt een einde aan dit probleem met duurzame vaatdoekjes die niet misstaan 
in menig keuken. Er is een schoonmaakdoekje voor iedere dag van de week. Zo kan 
er nooit meer vergeten worden wanneer het doekje vervangen moet worden. 
Daarnaast zijn de EDEN doekjes van een formaat zodat opvouwen niet 
vanzelfsprekend is, dit verhoogt de hygiëne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dutch design  
De EDEN vaatdoekjes zijn microvezel sponsdoekjes. Deze microvezels hebben een 
speciale zeemachtige coating waardoor de EDEN vaatdoekjes heel effectief schoonmaken 
en super absorberen. Daarnaast zijn de doekjes door deze coating extra duurzaam. De 
vaatdoekjes zijn een echt Nederlands product aangezien ze in Nederland zijn 
ontwikkeld en worden geproduceerd. De vaatdoekjes zijn speciaal ontwikkeld voor 
gebruik in de keuken en zijn geschikt voor het reinigen van alle oppervlakten. Daarnaast 
zijn de doekjes krasvrij en dus ook veilig voor hoogglanskeukenkastjes. De EDEN 
vaatdoekjes kunnen worden gewassen op 95°C. Echter bij wastemperaturen vanaf 60°C 
zullen de meeste bacteriën al worden gedood.  

 
 



 

 

 
Wist je dat… 

 Een vaatdoekje na 24 uur meer dan 4 miljard bacteriën kan bevatten. Vele malen 
meer dan een hondentong of de wc-bril van een openbaar toilet.  

 Bacteriën in vaatdoekjes zich elke 15-30 minuten kunnen verdubbelen.  
 Een vaatdoek vaak pas wordt vervangen als deze stinkt.  
 Lager opgeleiden en ouderen het snelst een nieuwe vaatdoek pakken. Hoger 

opgeleiden een vaatdoek vaak langer dan een maand gebruiken.  
 Een vaatdoek in water met chloor leggen geen effectieve manier is om bacteriën 

te doden.  
 

 
Overige informatie 
 
Verpakking:  Per 7 stuks  
Prijs:    € 2,99 per verpakking van 7 stuks  
Verkooppunten: Alle Blokker filialen  
Website:   www.chamlon.nl  
 
 
Persinformatie 
 
Indien u geïnteresseerd bent in het afnemen van een interview met bedenker Pieter van 
der Maas, hoge resolutiebeeld wenst, of meer informatie over EDEN wilt, neemt u dan 
contact op met Tessa Dronzek via tessa@misspublicity.nl of bel 010 214 0593. Ook kunt u 
een kijkje nemen in de speciaal voor deze klant ingerichte press room via onze website 
www.misspublicity.nl. In deze virtuele perskamer vindt u altijd actuele informatie over 
EDEN. 


