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NIEUWS & PROMOTIES 

 € 36.35* 

EXCENTR AIR  effectieve luchtzuiveraar! 

Vernietigt effectief virussen (incl. corona !) & bacteriën,  

dankzij een  geavanceerde zuiveringstechnologie met  

HEPA 13 filters en UVC licht.  De lucht wordt dmv hepa-filters  

gezuiverd, terwijl door de blootstelling aan UVC licht alle  

achterblijvende onzuiverheden worden vernietigd. 

Voor kantoren, kappers, praktijken, gym’s,  hotels , restaurants, vergaderruimtes… 

Effectief tegen virussen, bacteriën, pollen, schimmels, gisten, stof/allergieën, geuren.    

Bewezen werking, gedocumenteerd door onafhankelijke labo’s.    

Een effectief hulpmiddel in de strijd tegen de covid pandemie ! 

Wij bezorgen u graag meer info en prijzen ! 

 € 36.35*  € 39.40 * 

NIEUW !  

TORK Individueel verpakte servetten 

In deze onzekere en uitdagende tijden is het belangrijk om 

het vertrouwen van uw gasten te blijven winnen.  Geef uw 

gasten een veilig en gerustgesteld gevoel met een                                   

individueel verpakt servet dat enkel uw gast aanraakt ! 

 

Lunchservet wit - individueel verpakt 

2 laag - 33 x 33 cm - 8 vouw 

 

€ 23.95 / 500 stuks  

POCHETTO 

EXCENTR AIR  100  

Voor ruimtes tot 100 m² 

EXCENTR AIR  250  

Voor ruimtes tot 250 m² 

Standaard bestekpochette 

met 33 cm - 2 laags servet 

Verschillende kleuren ! 

Vanaf € 39.50 / 520 st 

https://www.sapocleaningsupplies.be/lucht-zuivering/excentr-air-100
https://www.sapocleaningsupplies.be/lucht-zuivering
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Erkende desinfectiemiddelen 

ALCO CID A  -  desinfectie 80 % alcohol 

Gebruiksklaar desinfectiemiddel voor        

oppervlakken en materialen. 

Verdampt zeer snel en zonder residu. 

Bewezen werking tegen bacteriën, virussen 

en schimmels. Erkenningsnummer 9615/B 

     5 l : € 23.85 spray 1 l : € 7.65   

Kenosept   Alcohol handdesinfectie 

Kenosept heeft een bactericide, mycobacterici-

de , gistdodende en virucide werking.    

85 % ethanol  -  Plakt niet, Mild voor de huid. 

Registratie: BE-REG00200  //  528/2012 

Gel 5 l : € 32.00  Liquid 5 l :  € 27.50 

 Gel pompje 500 ml : € 5.95  

KENOLOX 10   Kant en klaar desinfectiemiddel 

Voor oppervlakken, materialen  en ruimtes.  

Geen naspoeling!  Voor een vlotte & tussen-

tijdse desinfectie. Veilig te gebruiken. 

Erkend voor voeding, gezondheidszorg en  

voor algemeen &  privégebruik.  

 10 l : € 43.50   erkeningsnummer 12017/B 

DISPENSERS VOOR HANDHYGIËNE 

voor een optimale handdesinfectie ! 

Hygiënestands en tafeldispensers 

Automatische bediening 

MONDMASKERS  

Gewaarborgde kwaliteit - CE en ISO CERTIFICAAT -       

zodat ze u en uw medemens degelijk beschermen !  

ComFort TPE wegwerphandschoen 

Geschikt alternatief voor latex en nitril. 

Huidvriendelijk, geen latex, goede pas-

vorm & makkelijk aan en uit te trekken. 

Geschikt voor voedingsbewerkingen. 

 

NITRIL wegwerphandschoen 

Degelijke kwaliteit, goede pasvorm. 

Beschikbaar in blauw, CE + foodsafe! 

Medium per 100 st : € 17.95 

Large per 250 st : € 35.90 

Zwart beschikbaar eind mei ! 

doos 200 st 

€ 13.50  

Medisch 

€ 12.90 / 50st 

Zwart 

€ 11.50 / 50st 

FFP 2 / KN95 

€ 28.50 / 10st 

€ 135.00 

€ 115.00 

MicronSolo & MicronQuick 

Nieuwe generatie microvezels, bewezen 

werking tegen bacteriën en virussen.   

Bewezen effectief enkel met gebruik van water ! 
 

MicronQuick 38x40cm - 5 st : € 16.99 

Micronsolo (wegwerp) rol 180vel : € 27.95 

+ gratis 5 liter KENOSEPT handdesinfectie 

Bij aankoop van een  

hygiënestand of tafeldispenser 

+ gratis  

nu met gratis 

afdruipschaaltje 

https://www.sapocleaningsupplies.be/handhygiene/hygzuilotto
https://www.sapocleaningsupplies.be/handhygiene/desinfectie-tafel-dispenser

