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Prijzen excl. BTW,  geldig tot 30/09/2020 - onder voorbehoud van wijzigingen   ! *Aangeduide prijzen zijn promovoorwaarden verrekend! 

NIEUWS & PROMOTIES 

 

€ 8.99 € 11.55 € 1.89 

Is luchtbehandeling met OZON effectief ? 

In bepaalde gevallen is het zeer geschikt! Ozon wordt immers al geruime tijd 

gebruikt om ruimtes te desinfecteren.  Veel hoteliers kennen de werking van 

deze toestellen uit de tijd dat er nog op kamers mocht gerookt worden. 

De toestellen zetten op een eenvoudige manier zuurstof om in actieve zuurstof  

(ozon - O³), die alle onzuiverheden, geurmoleculen, aërosolen, bacteriën en ook virussen gaat vernietigen.                                         

De geproduceerde ozon heeft een levensduur van 35 tot 60 minuten en wordt automatisch terug omgezet in gewone zuurstof.  

Verschillende studies hebben ondertussen het nut van deze systemen bewezen en ze worden ondertussen ook hiervoor gebruikt! 

Echter dit systeem kan niet om het even waar gebruikt worden!  Het kan enkel in gesloten ruimtes gebruikt worden en er mogen 

zeker geen mensen of dieren aanwezig zijn tijdens het gebruik!  Het systeem kan perfect gebruikt worden voor het verfrissen van 

wachtruimtes, vergaderzalen, hotelkamers, enz… Maar wel steeds nadat er geen mensen meer aanwezig zijn! 

Wij geven u graag meer uitleg! 

POCHETTO 

Standaard bestekpochette 

met 33 cm - 2 laags servet 

Verschillende kleuren ! 

Vanaf € 39.50 / 520 st 

S-LINE hygiënestand 

Voor een optimale handhygiëne.   

Kan overal geplaatst worden waar nodig.   

De stand kan voorzien worden van verschillende soorten          

dispensers , ook touchfree of navulbare. 

Kan ook voorzien worden voor parasolvoet voor gebruik op     

terrassen of in tuinen. Eigen productie - variaties mogelijk ! 

Stand : € 130.00 voor standaard zwart of wit -  exclusief dispenser 

Dispensers naar keuze, vraag ook de bruikleenvoorwaarden ! 

Reynolds FILM & ALU FOLIE 

KORTING : 20 % 

Alufolie 30 cm & 45 cm         filmfolie 30 cm & 45 cm 
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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. 

ECO DES   Reinigt, ontvet en ontsmet ! 

Gecombineerd reinigings– en desinfectiemiddel voor de keukenomgeving. 

Kan verdund gebruikt worden ( werkzaam vanaf 1 % ) voor het reinigen en desinfecteren van alle            

materialen, oppervlakken en machines in de voedselverwerking. 

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     


