AT-0001 AT HEAVY MP Cleaner PRO
ATH-1010-5 Desinfectie: Alcohol 70% lotion
(handenwassen zonder water)
Perfect Alcohol lotion 70% voor
navuldispenser(s) voor handen
wassen zonder water. Voldoet
aan de RIVM richtlijnen.
4 x 5 liter per doos voor slechts
€208,30 (= € 1,04 per 100ml)
of 1 x 5 liter voor € 62,50

4 x 5 liter in combinatie met een
dispenser € 29,50 normaal € 238,35, NU € 225,00

ATA-840-0013-002 Americol Hand Cleaner Yellow
4,5L - Handzeep / Garagezeep

Het beste product om sterk vervuilde materialen te reinigen. Vuil
door roet, nicotine, kaarsen, uitlaatgassen, bloed, modder en vet
worden moeiteloos verwijderd door de Multi Purpose Cleaner. U
gebruikt hem voor het reinigen en ontvetten van vloeren, wanden,
granolmuren, schoon metselwerk, kozijnen, motoren, machines,
machineonderdelen, autovelgen etc. Het product is sterk
geconcentreert en is 1 op 40 te gebruiken. Dit krachtig alkalisch
product heeft een PH van 13 en tast staal, legeringen, aluminium
en (kunst)stoffen NIET aan. HACCP gecertificeert.

Fles 1 liter
Can 10 liter
Can 20 liter
Spray flacon

€ 9,90*
€ 32,80*
€ 59,20*
€ 2,95*

*Tip, bestel een spray flacon en maak van 1 liter product 40 liter
schoonmaakmiddel: Omgerekend vanaf nog geen 8 cent per liter!!!

PREMUUN Hand-Foam | nieuwe innovatie|
Desinfecterend | Reinigend | Verzorgend
Premuun hand-foam is het ultieme voor de handen die
schimmels, bacteriën en virussen tegengaat.

Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware
industriële vervuilingen. Uiterst effectieve reiniging door
huidvriendelijke korrels en natuurlijke ingrediënten.
Per blik € 26,50
Doos van 4 blikken normaal € 106,00 nu
€ 90,10 (slechts € 22,53 per blik)
4,5 liter verpakking in blik, verpakking 4
blikken per doos
Optioneel: Pomp met wandhouder voor deze blikken: € 16,40 per set

Vraag naar ons uitgebreid overzicht in
schoonmaakmiddelen,
ontvetters, olieabsorptie, (industrie)papier,
toiletrollen, afvalzakken en nog veel meer
voor een schoon, fris pand en een
hygienische werkplek.

LUXE COMFORT: desinfect hand-foam om altijd bij je te hebben,
in tas of zak
AT-0111-0
AT-0111-0,5

150 ml meeneem dispenser gevuld
500 ml navul in fles met dop

€ 9,88
€ 18,14

FOAM-SYSTEMEN: desinfect-handfoam voor grootverbruik
AT-0111-2
AT-0111-5
AT-0111-10
AT-0111-20

2 liter fles met dop
Can navul 5 liter
Can navul 10 liter
Can navul 20 liter

€ 26,94
€ 48,14
€ 77,31
€ 105,37

Automatische dispenser (excl. batterijen)

€ 112,85

Noot: de foam-dispenser die wij leveren wijkt af van de foto
vanwege de beperkte marktomstandigheden door corona.
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608 Navulzeep Hygienische Lotion
Zeep voor praktisch alle hervulbare zeepdispensers
geschikt. Het betreft hier geen desinfectiemiddels, maar
zeep voor het wassen van handen
met water. Een mooi en prettig ruikend
product voor veelvuldig gebruik.

10 liter (verpakt in 2 x 5 liter can)
€ 43,25

AT-0003 Oven & Grill Cleaner-Pro HD
- spray flacon Heavy duty Oven & Grill reiniger voor zwaar vervuilde
ondergronden door dierlijke, plantaardige en eetbare olien,
zoals onder andere raapolie, palmolie, zonnebloemolie,
kokosolie, lijnolie, visolie, melasse, stearines en afvalolie van
vetzuren. Tevens geschikt voor het oplossen van vet en eiwitten
voor bijvoorbeeld Bakkerijen: reinigt koppels, blikken,
bakplaten en ovenwagens. Transport en scheepvaart:
binnezijde van tanks en ruimen. Horeca: roosters, grills en
fornuizen etc. Thuis: ideaal voor de BBQ. HACCP
gecertificeert.

911 Zeep / Desinfectie Dispenser 900 ml
Mooie en degelijke dispenser voor zeep of desinfectie
middelen. Zowel onze 608 Navulzeep hygienische lotion als
onze Alcohol lotion 70%
Momenteel uitsluitend verkoop
dispensers i.c.m. een product
afname door beperkte
beschikbaarheid.

Spray flacon 1 liter € 9,90 Per doos a 12 stuks € 8,91 per
spray flacon. Andere verpakkingen en hoeveelheden
bespreekbaar. Het product is verdunbaar!

318 Handdoekrol Midi Cellulose
Onze handdoek rollen 2 laags Centerfeed zijn eenvoudig
te plaatsen en uiterst comfortabel. Hoogte 20 cm, 6 (rol) x
160 meter per pak. Normaal € 24.92, NU € 21,35 bij 15
dozen of meer.
Wij hebben ook de
0303TM 1 laags 6(rol) x
300 meter voor slechts
€ 14,90 per doos
10% korting bij volle pallet!
Beiden passen in de 973
Handdoekrol dispenser.

Aanbiedingen gaan in op 1 juni
2020 en gelden tot en met
september 2020 zolang de
voorraad strekt.
Alle bedragen exclusief 21% BTW en
eventuele transportkosten (op aanvraag.)
Aanbieding onder voorbehoud beschikbaarheid en prijswijzigingen.

973 Handdoekrol Dispenser Midi
Midi rol houder voor diverse rollen
papier in kunststof, kleur wit. O.a.
geschikt voor handdoekrollen 318
en 0303TM
Uitsluitend verkoop dispensers i.c.m.
een product afname. € 29,50
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