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SOCIAL DISTANCE STIPPEN
Hou een veilige afstand! Het is iets wat nog even  
in onze gewoontes zal moeten blijven.
Inhoud: 30 gekleurde stippen + meetlint.
Kenmerken: Duurzaam plastiek. Afwasbaar.
Afmeting: Ø 25 cm. Touw: l: 2 m.

MN9822   € 59,90

POETSMATERIALEN

OVERSCHOENEN
Kenmerken: Wegwerp.

IG124505  Set van 100 € 8,95

MICROVEZELDOEK
Afmeting: lxb: 38 x 38 cm.

BR502062   € 2,35

VUILBLIK EN HANDBORSTEL
Afmeting: l handborstel: 23 cm.

BR502061   € 4,25

DESINFECTEERMIDDEL
Desinfecteermiddel voor het ontsmetten  
van alle afwasbare oppervlakken.
Kenmerken: Efficiënt tegen een groot aantal 
 bacteriën en gisten. Bevat actieve stoffen 
 met bacteriedodende, schimmelwerende  
en viruswerende werking. 
pH: 7,1. 1/2 dopje per liter.

DIPP1205  5 liter € 47,35

MULTI-OPPERVLAKKEN  
REINIGER
Reinigt efficiënt en krachtig alle gladde en 
waterbestendige oppervlakken. Verwijdert 
alle vet, vuil en vingerafdrukken. Verdampt 
snel en geeft een zuiver, streeploos, 
glanzend en geparfumeerd resultaat.
Kenmerken: pH 8,5. Gebruiksklaar.

YK9938  750 ml spray € 8,70

AFWASMIDDEL 
CITROEN
DIPP0997  

 1000 ml € 6,85

SANITAIR- EN  
KALKREINIGER
Kant-en-klare spray voor een 
dagelijkse reiniging van 
spoelbakken, lavabo's, kranen, 
douches, tegels... Verwijdert snel 
kalkaanslag, zeepresten en 
roestaanslag.
Kenmerken: pH: 1,5.

DIPP1897  750 ml spray € 5,75

HYDROALCOHOLISCHE REINIGER
Kant-en-klare reiniger op basis van alcohol. 
Verwijdert of vermindert aanzienlijk de 
micro-organismen van oppervlakken, 
apparatuur en meubels.
Kenmerken: pH: 8.  
100 gr bevat 70 gr alcohol.

DIPP4495  500 ml spray € 11,45

HYDROALCOHOLISCHE  
REINIGINGSDOEKJES
Handige en gebruiksklare hydroalcoholische 
reinigingsdoekjes voor handen, materialen 
en oppervlakken.
Kenmerken: Doordrenkt met 70% alcohol. 
Gebruiken zonder naspoelen.
Afmeting: lxb: 20 x 24 cm.

AM1025  Pot met 100 doekjes € 21,90

ONTGEURDER EASY PRO
De Easy pro ontgeurder neutraliseert geuren 
in vuilbakken, vloeren, oppervlakken, ... en 
laat een aangename frisse citrus geur na.
Kenmerken: pH 6,6. Gebruiksklaar. Heeft een 
langdurige werking. Werkt afstotend tegenover 
insecten.

XN2223  500 ml spray € 12,90




