PROMOTIEFOLDER
Geldig vanaf heden t.e.m. 31 maart 2017

PROMO

Huismerk van top kwaliteit
Assorti of vanaf
2 kartons

3 kartons

4 kartons

5 kartons

- 10 %
korting

- 12 %
korting

- 15 %
korting

- 20 %
korting

MR 95
ontvetter

Proper Fresh
Citroen

Proper Fresh
Oceaan

Mano Dish Blue
handafwas

Star shine
Glansmiddel inox

Inhoud: 10 liter

Inhoud: 4x5 liter

Inhoud: 4x5 liter

Inhoud: 1 liter

Inhoud: 6x1 liter

MR prof.
Vaatwaspoeder

Gigant all-round
Professional

Allwash
volwasmiddel PMR

WC reiniger
Azuur

Glass
Cleaner

Inhoud: 10 kg

Inhoud: 20 kg

Inhoud: 6 x 3 liter

Inhoud: 15 x 750 ml

Inhoud: 5 x 750ml

code 16021

code 20010

code 16025

code 24006

code 16026

code 24045

code 19010

code 26005

code 23525

code 27006

Maak met ons jaarovereenkomsten
aan de beste voorwaarden met thuislevering
onderhoudsproducten - onthaalproducten - papierwaren
verpakkingen - kantoorbenodigdheden

!
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96+1
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Sun vaatwas tabletten
All In One Eco

2
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f

3 col

Met ingebouwd detergent, zout, spoelglansmiddel
en beschermingsmiddel voor glaswerk. Individuele geconcentreerde tabletten in een wateroplosbare verpakking. Gemakkelijk te doseren.
Toiletpapier wit

Inhoud: 100 tabletten
Colli: 5x100 tabletten

Kwaliteit: 2 laags – 200 vel
Colli: 96 rollen

code 14505

code 40010

2+1

GRA
TIS

Suma Lavette
Een reinigingsdoek voor gebruik in de voedingsindustrie die voldoet aan de strengste eisen op
het vlak van hygiëne karakteristieken de open structuur van de Suma Lavette en de unieke toevoeging van een bacteriedodend middel gaan de groei van bacteriën en schimmel in de werkdoek tegen (zelfs na herhaaldelijk wassen). Er blijft geen residu achter en de reinigingsdoek is
daardoor veilig voor voedselcontactplaatsen.
∫
∫
∫
∫
∫

Open celstructuur voor een optimale vuilopname
Hittebestendig (max. 230° C)
Kan gesteriliseerd worden (autoclaaf)
Resistent tegen detergent en bleekmiddelen
Gemakkelijk uitspoelbaar, doek blijft schoon en fris

Colli 25 stuks - geel
code D39010

uitzonderlijke
promotie duni

∫ Aangenaam en efficiënt in gebruik
∫ Minimum 15 wasbeurten op 95°C,
zonder verlies van actieve werking
Beschikbaar in 4 kleuren

blauw

groen

rood

code D39011

code D39012

code D39013

ONDERSTEL AANKOPEN
+ STEEL GRATIS

Kleenex® Botanics
Luxe Foam
Handreinigers
Bij aankoop van
3 onderstellen,
krijgt u bovenop
de 3 gratis stelen
ook 1 gratis
steelhouder

Geuren die zijn afgestemd op onze
Kimberley-Clarck luchtverfrissers.

Vermelde prijzen exclusief BTW
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