
SAPO bv -  T 050 / 72 04 24  -  F 050 / 71 98 08  -  info@sapoproducts.be - www.sapoproducts.be   

Prijzen excl. BTW,  geldig tot 28/02/2021 - onder voorbehoud van wijzigingen   ! *Aangeduide prijzen zijn promovoorwaarden verrekend! 

€ 4.98  

/ 5 l * 

€ 36.40 

NIEUWS & PROMOTIES 



NIEUWS & PROMOTIES 

SAPO bv -  T 050 / 72 04 24  -  F 050 / 71 98 08  -  info@sapoproducts.be - www.sapoproducts.be   

Prijzen excl. BTW,  geldig tot 28/02/2021 - onder voorbehoud van wijzigingen   !  

PLUKZAKDOEKJES 

Papieren plukdoekjes   

TORK Xtra soft - 2 laag - 30 x 100 st   € 30.00  

S-LINE soft—2 laag -  40 x 100 st   € 30.00  

TORK xpress  handtowel  

Dispenserpack ! 

Hygiënische multifold handdoekjes 

Handig verpakt in verdeelzak die je  

overal kan meenemen & gebruiken  
 

2 laag - 20 x 190 handdoekje - HDT471117 €  72.75  

Papier doekjes voor tussentijds gebruik 

MicronSolo & MicronQuick 

Nieuwe generatie microvezels met bewezen 

werking tegen bacteriën en virussen. 
 

MicronQuick 38x40cm - 5 st : € 16.99 

Micronsolo (wegwerp) rol 180vel : € 27.95 
 

Tot  +  99 % effectief alleen met gebruik van water—zonder desinfectant ! 

DISPENSERS VOOR HANDHYGIËNE 

Verschillende mogelijkheden voor een    

optimale handdesinfectie ! 

Manuele en automatische dispensers 

Hygiënestands rvs of gelakt 

Wij helpen u graag met de juiste oplossing ! 

MONDMASKERS  
Disposable maskers type IIR & FFP2/KN95 beschikbaar! 

Alle maskers hebben CE en ISO certificaat ! 

Gewaarborgde kwaliteit voor u en uw medemens!   

Pure Hands 

Pure Hands  - kit tafelmodel 

Houder voor werktafel of toonbank. 

Magneet zorgt dat de armband met  

Pure Hands handschoen mooi blijft  

staan op de basis en makkelijk aan  

en uit kan. 

Houder tafelmodel : € 35.00 

Pure Hands -  handschoen 

perfect hele dag bruikbaar 

Goedkoper dan nitril-wegwerp           

handschoenen. Voedselkeuring.  

Geen irritaties of allergieën. 

3-vingermodel  

20µ - 500 stuks : € 45.00 

Nieuw en innovatief product !                                  
 Zeer makkelijk om aan en uit te trekken. Zo hoeft u niet steeds handen 

opnieuw te wassen of te ontsmetten.    Testmateriaal beschikbaar ! 

HACCP handschoen met magnetische bevestiging voor  

de hygiënische behandeling van voedingswaren. 

ComFort TPE wegwerphandschoen 

NIEUW !  

Disposable handschoenen gemaakt van thermo-
plastisch elastomeer (TPE), een goedkoper  en  
geschikt alternatief  voor nitril handschoenen. 

Huidvriendelijk materiaal, bevat geen latex, is elas-
tisch en heeft een goede pasvorm.  Eenvoudig aan 
en uit te trekken en hebben een goede tast in de 
vingers.   Goedgekeurd voor levensmiddelen - 
contact en zelfs geschikt voor het bereiden van vet 
voedsel. (let op, niet geschikt voor gebruik met 
agressieve chemicaliën). 

 Dispenserdoos      

200 stuks  

€ 13.50 


