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NIEUWS & PROMOTIES 

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 ! 

 

€ 31.00 / zak 13 kg* 
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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  Met erkenningsnummer 9615/B 

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. 

5 l : € 26.50  Met erkenningsnummer 5301/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     


