
onderhoudsproducten - onthaalproducten - papierwaren  
verpakkingen - kantoorbenodigdheden

PROMOTIEFOLDER
Geldig vanaf heden t.e.m. 15 april 2020

Huismerk van top kwaliteit

Proper Fresh  
Citroen
Inhoud: 4x5 liter
code 16025

WC reiniger  
Azuur 
Inhoud: 15 x 750 ml
code 26005

Gigant all-round  
Professional

Inhoud: 20 kg
code 24006

MR prof.  
Vaatwaspoeder
Inhoud: 10 kg
code 20010

Glas  
Cleaner 
Inhoud: 5 x 750ml
code 27006

Allwash  
volwasmiddel PMR  

Inhoud: 6 x 3 liter
code 24045

Goldrob  
handafwas 15%
Inhoud: 4x5 liter
code 19005

Mano Dish Blue  
handafwas 

Inhoud: 12x1 liter 
code 19010

Proper Fresh  
Oceaan  
Inhoud: 4x5 liter
code 16026

MR 95  
ontvetter
Inhoud: 10 liter
code 16021

Maak met ons één jaarovereenkomst 
aan de beste voorwaarden met thuislevering

2 kartons 3 kartons 4 kartons 5 kartonsPROMO Assorti of vanaf

38

- 8 %
korting

- 10 %
korting

- 12 %
korting

- 15 %
korting
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Vermelde prijzen exclusief BTW

Extra kortingen 
op alle producten.

New Slim rolhouder

code 40222 
(blauw papier)

code 40223 
(wit papier)

BIJ AANKOOP VAN 
2 COLLI PAPIER

DISPENSER IN BRUIKLEEN

Breng verfrissing in uw omgeving

Parfumvulling PMR
1 Airoma Cool
2 Airoma Floral Silk
3 Airoma Citrus
4 Airoma Latin Passion

1 2 3 4

Micro Airoma
Automatische geurverspreider
Zorg voor een frisse en zuivere geur in je lokalen dankzij de Micro Airoma automatische luchtverfrissende spuitbus.
Verpakt per: 12 stuks

code 26481

Bij aankoop van een karton parfumvulling
10 stuks + 2 stuks GRATIS

slechts
€ 25
voor dispenser
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Nu de eerste zonnestralen te zien zijn en de temperaturen stijgen… zullen 
straks de vliegen en andere vliegende insecten weer hun intrede doen.  
Voor sommige van onze klanten een echte plaag…

FLY OUT, 250 ml aerosol, met insecticide op basis van pyrethrinen,  
is uitsluitend toegelaten ter bestrijding van vliegende insecten binnenshuis,  
in de voedingssector en de horeca. De aerosol wordt manueel of bij voorkeur  
met een automatische dispenser gebruikt.

Dispenser + Batterij
code 27540

Geef vliegen geen kans!

Toelatingsnummer: 10907/B

Spray
Colli: 6x250 ml - code 27542

2 KARTONS

+ GRATIS
dispenser

Geschikt
voor 

horeca

✓ Optimale hygiëne door bacteriostatische werking

✓ Hoog absorptievermogen

✓ Min. 15x wasbaar op 95°C

✓ Hittebestendig tot 230°C 

✓ Open celstructuur

 ➥ Optimale vuilopname

 ➥ Gemakkelijk uitspoelbaar

PMR lavetten

1 verpakking = 25 stuks

2+1
GRATIS

Schuurspons
Groen/geel
Colli: 10 stuks 
code 39615

-15%
 korting

2 Colli

Uitzonderlijke
PROMO

5+1
op diverse

Vuilbak swing

Pedaalemmer

Pedaalvuilbak

Pedaalvuilbak metaal 

10% EXTRA KORTING
op het assortiment vuilbakken
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Alle professionele 
schoonmaak

PROPER DOOR PROFS?  

bel ons 058 23 11 80

✓ Gemaakt van avocadopitten

✓  Het nieuwe milieuvriendelijke  
alternatief voor plastic

✓ 100 % Biologisch afbreekbaar

✓ Zowel voor koude als warme dranken

24 cm – 21 cm – 14 cm

Rietjes

Kwarts is een zuiver mineraal. Duurzaam en stoer, elegant en krachtig. De perfecte inspiratie voor onze nieuwe lijn hoogwaardige dispensers. 
Uitgevoerd in smetteloos wit, robuust zwart en een heel stijlvolle variant in zwart met RVS-look.  
 
Met de QuartzLine presenteert u kwaliteit en elegantie in elk interieur. Een sieraad met buitengewone functionaliteit en gebruikersgemak.  
De QuartzLine is tot in alle details doordacht en compleet uitgevoerd.  Met zorg ontwikkeld voor de professionele gebruiker. 
 
Elke dispenser is eenvoudig te openen en – indien gewenst – af te sluiten met een universele sleutel.  
Voor elke toepassing en voor elke ruimte vindt u de juiste keuze. De matte kleur geeft uw dispenser een eigentijdse en chique uitstraling.

DE ELEGANTE KRACHT VAN QUARTZ...

Nieuw


