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NIEUWS & PROMOTIES 

EXCENTR AIR 250  

Willmop 50 

nieuw & revolutionair  

De Willmop 50 is door zijn 360° wendbaarheid en door zijn 50 cm werkbreedte  praktisch overal inzetbaar, ook op 

moeilijk bereikbare plaatsen en volle ruimtes. Uiterst gebruiksvriendelijk dankzij het slim stuursysteem! 

Overtuig uzelf en vraag een demo, dan ondekt u alle voordelen van het toestel ! 
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GRATIS 
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GRATIS 
De EXCENTR AIR 250 - effectieve luchtzuiveraar! 

Vernietigt effectief virussen (incl. coroana !) & 

bacteriën dankzij een geavanceerde zuiverings-

technologie met HEPA 13 filters en UVC licht. 

De lucht wordt dmv hepa filters gezuiverd, ter-

wijl door de blootstelling aan UVC licht alle ach-

terblijvende onzuiverheden worden vernietigd. 

Voor kantoren, dokterspraktijken, 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 ! 

Ontdek de nieuwe en  

revolutionaire poetsmachine ! 
 

De Willmop 50 is de lichtste, meest  

wendbare, meest praktische poetsmachine  

op de markt ! De Willmop 50 combineert de 

kracht en prestaties van een professionele 

schrobzuigmachine met de flexibiliteit van de 

traditionele mop of dweil. 
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NIEUWS & PROMOTIES 

Quick & Clean S - Wipes 

Gebruiksklare desinfectiedoekjes 30 x 30 cm 

Bactericide, virucide, fungicide & levuricide  

Voor alle oppervlakken. 

Herbruikbare dispenseremmer : € 10.00 

Navulling 2 x 90 doekjes : € 61.20 

Clean’n Easy desinfectie foamspray 

Virucide desinfectie foamspray, snelle werking ! 

Ook bactericide en fungicide. 

Niet gebruiken op stof, papier, karton of rubber. 

Voor een snelle tussentijdse desinfectie. 

Spray 750 ml : € 11.50 

KENOLOX 10   Kant en klaar desinfectiemiddel 

Gebruiksklaar desinfectiemiddel voor oppervlakken, materialen  en ruimtes. 

Moet onverdund gebruikt worden en vereist geen naspoeling.  Uitermate geschikt voor een vlotte  

en tussentijdse desinfectie van allerhande oppervlakken. Ook voor ruimtedesinfectie dmv fijne ver-

neveling ( foggen). Geschikt voor de voeding, gezondheidszorg en voor algemeen & privégebruik.  

 10 l : € 49.50   Met erkeningsnummer 12017/B 

ALCO CID A   Kant en klaar desinfectiemiddel -  80 % alcohol 

Gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis van alcohol voor oppervlakken en materialen. 

Moet onverdund gebruikt worden. Het product verdampt zeer snel en zonder residu. 

Alco Cid A heeft een bewezen werking tegen bacteriën, virussen en schimmels. 

5 l : € 34.50 1 l spray  : 7.98   Met erkenningsnummer 9615/B 

Kenosept   Alcohol handdesinfectie 

Kenosept heeft een bactericide, mycobactericide , gistdodende en virucide werking.                             

Volgens verordening 528/2012: 85 % ethanol. Registratie nummer: BE-REG00200. 

Bestaat in 3 versies : liquid, gel of gel-pompje 500 ml  

5 l : € 49.50 gel of liquid pompje 500 ml : € 7.20     

Mondmaskers  

Disposable maskers type IIR & FFP2/KN95 beschikbaar! 

Alle maskers hebben CE en ISO certificaat ! 

Gewaarborgde kwaliteit zodat ze u en uw medemens        

beschermen !  Prijzen volgens aanbod. 


