De Reest 2-4
8253 PW Dronten
T 0321 321 171
E info@denhartog.nu

€ 57,17

Gratis dispenser

Aquarius Aircare Dispenser
Het nieuwe AQUARIUS* Aircare systeem met vijf speciale geuren is ontworpen om
uw beleving te verbeteren door een modern, strak ontwerp van de dispenser en een
diversiteit in het geurenaanbod.
-------

Effectieve geurneutralisator voor uitzonderlijke luchtverfrissing
Vulling gaat 60 dagen mee (1 doos is voldoende voor ± 1 jaar)
Flexibele, gebruiksvriendelijke programmering
Ventieltechnologie voor een fijne verstuiving
85% minder verpakkingsafval in vergelijking met het huidige systeem
Geen aerosoltechnologie

Omschrijving

Artikelnummer Verpakking Prijs / ds

Luchtverfrisser 6181 Harmony 04600032

6x300ml

€ 96,84

Luchtverfrisser 6182 Energy

04600033

6x300ml

€ 96,84

Luchtverfrisser 6183 Joy

04600034

6x300ml

€ 96,84

Luchtverfrisser 6184 Fresh

04600035

6x300ml

€ 96,84

Luchtverfrisser 6185 Zen

04600036

6x300ml

€ 96,84

Luchtverfrisser 6186 Mix

04600037

5x300ml

€ 89,20

Introductie

- grat is dispenser per doos
n
- grat is omruilen of vervange

- 30%

e
- Duw beugel is een accessoir
len
en is optioneel mee te bestel

Bestel mee! Ergonomische
verant woorde steel, in te
stel len op de ideale lengte

Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

US Pro Single Bucket Starter Kit (MSP)

01475010

€ 110,-

US Pro Double Bucket Starter Kit (MSP)

01475020

€ 130,-

Accessoire: Duwbeugel Vileda US Pro

01402401

€ 34,85

Accessoire: Telescoopsteel Vileda 100-180

01475300

€ 20,43

Aanvullen: Vlakmop Ultraspeed microplus

01475501

€ 11,95

Microvezelmop voor de reiniging van alle vloeren met diagonale nylon strepen voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling. De
combinatie van microvezel en nylon zorgt voor een maximale reiniging en een minimale wrijvingskracht. Met colorlabels.
Alle prijzen zijn vermeld exclusief 21% BTW / Aanbiedingen zijn geldig tot 1 mei 2017
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PAS OP!
Waarschuwingsbord ‘banana’

Origineel waarschuwingsbord voor een natte vloer in de vorm van een banaan.
Zo is in één oogopslag de boodschap duidelijk. Zeer robuste kwaliteit.

Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

Waarschuwingsbord banana

02801003

€ 25,-

Kiehl eco reinigers
Avenis Foam

Sanikal-eco

Voor het sanitair

Voor het sanitair

Optima

Ambital-eco

Voor alle waterbestendige
oppervlakken

Voor de vloer

Gebruiksklare reinigingsactieve
sanitair onderhoudsreiniger met
een ecologische trendsettende
combinatie van zuren. Verwijdert
kalkresten, ketelsteen, urinesteen
en zeepresten. Op grond van de
volumineuze schuimvorming is
een minimaal productverbruik
gewaarborgd.

Zuur- en chloorvrije sanitairreiniger voor het gebruik op alle oppervlakken in het sanitair. Lost
de dagelijkse aanslag van kalk
en kalkzeep op evenals olieachtige en vettige verontreinigingen.
Met Sanikal-eco behandelde oppervlakken zijn wateren vuilafstotend. Bij gebruik fris en langdurend ruikend.

Optima is een universeel inzetbaar, gebruiksklare oppervlak- en
glasreiniger voor de dagelijkse
reiniging van alle waterbestendige oppervlakken. De materiaalontziende reiniger droogt snel en
streepvrij op en laat een natuurlijk
uitziend oppervlak achter.

Ambital-eco-Concentraat is een
vooruitstrevende wisreiniger die
een hoogwaardige vloerverzorging waarborgt. De vloer behoudt de natuurlijke glans, droogt
streeploos op én krijgt een antislip laag. Voor alle waterbestendige, harde en elastische vloeren
zoals bijv. pvc en linoleum.

Omschrijving

Artikelnummer

Verpakking

Prijs

Avenis Foam

00628080

ds/6x750 ml

€ 26,70/ds

Sanikal-eco

00628027

ds/6x1000ml

€ 20,52/ds

Optima

00627825

ds/6x1000ml

€ 14,62/ds

Ambital-eco-concentraat

00627900

ds/6x1000ml

€ 36,90/ds

Alle prijzen zijn vermeld exclusief 21% BTW / Aanbiedingen zijn geldig tot 1 mei 2017
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Voordelig stofzuigen

Numatic PPR 200A

Fantom 100P

De Numatic PPR 200A is een compacte en energiezuinige ketelstofzuiger met een 620 Watt motor. De stofzuiger heeft een
inhoud van 9 liter en met een snoer van 12,5 meter een totaal
bereik van ruim dertig meter.

De Fantom 100P 1100W is een professionele stille stofzuiger
met een ketelinhoud van 8 liter. Kunststof ketel met stevige
100mm wielen en 1 zwenkwiel voor. 15 meter snoer.

Omschrijving

Prijs

Omschrijving

Art.nummer

Prijs

Numatic PPR 200A 01785800

€ 140,-

Fantom 100P

01767190

€ 99,-

Stofzak NVM-01C

€ 13,70/10 stuks

Stofzak Fantom

706000031

€ 12,10/5 stuks

Art.nummer

01916100

Gratis dispenser!
Bij aanschaf van twee dozen 2-laags handdoekjes, ontvangt u de dispenser ter
waarde van €26,70, geheel gratis!

Omschrijving

Artikelnummer

Prijs

Set Handdoekjes + dispenser

04614300

€ 88,60

Handdoekjes COP 2L ZV 3200 stuks

04043000

€ 44,30

Handdoekaut.blanko groot 592

00571300

€ 26,70

Alle prijzen zijn vermeld exclusief 21% BTW / Aanbiedingen zijn geldig tot 1 mei 2017

