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Actie geldig van 10.08.2018 12h00 t/m tot en met 31.08.2018 12h00 t/m  
en zolang de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met andere promoties.



2 3 | PURE HOME  /  GEPARFUMEERDE PRODUCTEN PURE HOME  /  GEPARFUMEERDE PRODUCTEN | 

DE WERELD VAN GEUR  
De laatste geurstokjes verzekeren een unieke sensuele ervaring. Ze zijn extreem elegant en 
zijn ook mooi als decoratie zowel in een modern of klassiek interieur. Wij hebben de mooiste 
geurcomposities gekozen die je helpen om jezelf en je familieleden of bezoekers te verwennen met 
een heerlijk geurend huisritueel. 

  

GEPARFURMEERD STRIJKIJZER 
VLOEISTOF 
PERFUMED IRONING LIQUID 

Ontdek welk plezier je kunt hebben bij het strijken! Je 
hoeft enkel ong. 5ml van de vloeistof in je strijkijzer 
te doen om je kleren fantastisch te laten ruiken. 
Verkrijgbaar in drie varianten: pure 10, pure 23, pure 81.

 ` Laat kleren heerlijk ruiken

100 ml  
704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81 

5,37 EUR
6,50 Eur

GEURSTOKJES HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Ze laten je een buitengewoon geurend huisritueel ervaren. 
Sta jezelf een beetje luxe toe met unieke geuren in een unieke 
setting.  

 ` Verfijnde geurcomposities 
 ` Elegant design
 ` Langdurig – tot wel 70 dagen!

100 ml 

23,55 EUR
28,50 Eur

NIEUW

718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134

718005 / PURE 5 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81

VOOR HAAR VOOR HEM
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OPSLAGDOOS
STORAGE BOX

Vaatwastabletten, wascapsules – je kunt ze allemaal kwijt 
in onze handige opslagdoos. Bescherm je capsules tegen 
vocht. Door de handige vierklik sluiting zijn je producten ook 
veilig en buiten het bereik van kinderen.

710001 

2,07 EUR
2,50 Eur

3-IN-1 VAATWASTABLETTEN 
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Multifuctioneel: de tabletten reinigen de vaat en laten hem 
weer mooi glanzen, maar ze beschermen ook de vaatwasser. 
Ze verwijderen zelfs aangebrande etensresten en de meest 
moeilijke vlekken, zoals koffie, thee, vet en eieren.

 ` Bescherm je bestek tegen corosie en je glazen tegen 
glansverlies

 ` Deze producten worden per stuk verkocht, zodat je zelf 
kunt bepalen hoeveel je er nodig hebt

18 g / 1 st. | 705001 

0,41 EUR
0,50 Eur

GEL VAATWASTABLETTEN
GEL DISHWASHER CAPS

Bescherm het milieu, maar geef je hoop op een perfect schone afwas 
niet op! Bespaar stroom dankzij een perfect schone vaat na een kort 
programma op 30°C. Geniet langer van je favoriete keukenwaar dankzij 
onze anti-slijtage bescherming. 

 ` Fosfaatvrij
 ` Het verzacht het water en gaat kalkaanslag tegen

203 g / 10 st. | 705002 

5,74 EUR
6,95 Eur

Maat: 19,5 x 14  10 cm

KEUKEN PRODUCTEN
Onze schoonmaakproducten zijn ontworpen voor jouw keuken, de belichaming van de passie en trots 
die wij hebben in ons werk. We kunnen je de betrouwbaarheid van onze producten garanderen, want 
wij gebruiken ze zelf ook! Wij willen dat je keuken een plek is die vriendelijk is en hygiënisch schoon. VAATWASSER REINIGINGSMIDDEL

DISHWASHER CLEANER

Verwijder kalkaanslag, vetvlekken en onaangename geurtjes. 
Gebruik slechts een keer per maand dit product en verleng de 
levensduur van je vaatwasser.

80 g / 2 st. | K011 

3,93 EUR
4,75 Eur
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EXTRA KRACHTIGE ONTVETTER 
DEGREASER EXTRA POWER

Geef vet geen kans meer met deze onverslaanbare 
ontvetter – zelfs de meest hardnekkige  
vetvlekken en ingekoekt vuil is een makkie.  
Je kan het product gebruiken voor  
aanrechten, gootstenen, grillplaten,  
ovens en pannen.

 ` Maakt schoon zonder krassen of strepen

750 ml | K005 

5,74 EUR
6,95 Eur

K003 ALOE 
Bevat Aloë 
vera extracten 
die je handen 
verzorgen en 
reinigen.

VLOEIBAAR AFWASMIDDEL 
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Deze kampioenen in inefficiëntie rekenen moeiteloos af met vetplekken  
en viezigheid. Het afwasmiddel is verrijkt met vitamines en plantenextracten  
die de huid van je handen verzorgen en voeden.

 ` Zacht voor je handen – pH. 5,5

750 ml

4,55 EUR
5,50 Eur

AFWAS BALSEM
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Met Babassu oliën, rijk aan onverzadigde vetzuren en vitame E. De 
balsem is een waar verjongingsmiddel voor je handen. Het verzorgt 
de huid en gaat de tekenen van veroudering tegen.

 ` Glanzend schone afwas en prachtige handen in één!

750 ml | K007 

5,37 EUR
6,50 Eur

KEUKEN 
SCHOONMAAKMIDDEL 
KITCHEN CLEANER

Onmisbaar in elke keuken! Met 
actief schuim. Verwijdert vuil en stof. 
Gegarandeerde schoonheid zonder 
strepen of vlekken. Daarbij polijst het de 
oppervlakken zachtjes, waardoor je keuken 
er schoon en goed onderhouden uitziet. 

 ` Geschikt voor dagelijks gebruik

750 ml | K001 

5,74 EUR
6,95 Eur

ANTI-GEUREN ZEEP 
ODOR BEATER SOAP

Was je handen perfect schoon en verzorg 
tegelijkertijd de gevoelige huid met deze zeep. 
Dankzij de unieke samenstelling neutraliseert 
deze zeep alle onaangename keukengeuren, 
zoals onder andere vis, knoflook en 
schaaldieren, maar ook tabak. 

 ` Verrijkt met ingrediënten die je huid 
verzorgen en voeden

 ` Met een frisse, bloemrijke geur
 ` Dermatologisch getest

300 ml | 701001 

10,33 EUR
12,50 Eur

Prijs inclusief 
handpompje: 

5,78 Eur

Prijs inclusief 
handpompje: 

4,96 Eur
Prijs inclusief 

sproeikop: 
6,15 Eur

Prijs inclusief 
sproeikop: 

6,15 Eur
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ONTKALKER VOOR ALLE 
DOELEINDEN 
DESCALER ALL PURPOSE

Vergeet kalkaanslag! Deze ontkalker voor alle 
doeleinden verwijdert kalkaanslag in een oogwenk, 
ook op moeilijk bereikbare plekken! Bij regelmatig 
gebruik verleng je de levensduur van je huishoudelijke 
apparaten. Aanbevolen voor: Ketels, waterkokers, 
zeven, strijkijzers, koffiezetapparaten en andere 
huishoudelijke apparaten. Geconcentreerde zure 
formule, effectief en efficiënt!

 ` Geconcentreerde zure formule
 ` Effectief en efficiënt 

250 ml | K004 

5,37 EUR
6,50 Eur

BADKAMER EN KEUKEN 
PRODUCTEN

Deze producten bereiken elk kiertje en zorgen dat je afkomt van elke ongewilde gast. Niets kan deze 
producten stoppen! Zorg voor je keuken en badkamer met onze gespecialiseerde producten.

VOEGENREINIGER 
GROUT CLEANER 

Maak je voegen proffesioneel schoon en 
bescherm het tegen vuil en vocht. Brengt 
geen schade of kleurverlies aan bij de 
voegen.

 ` Voor witte en gekleurde voegen
 ` Geschikt voor alle soorten vuil

750 ml | BK04 

3,72 EUR
4,50 Eur

SCHUURMELK
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Ervaar de sensatie van schoon zonder te 
hoeven schrobben! Fluweel zacht maar toch 
ontzettend effectief. Verwijdert zelfs het meest 
hardnekkige vuil en vet.

 ` Met schoonmaak dolomiet
 ` Laat geen krassen achter en vervaagt de 
kleuren niet

750 ml | BK01 

3,93 EUR
4,75 Eur

GOOTSTEEN 
ONTSTOPPER 
DRAIN CLEAR GRANULES

Gebruik dit middel om nooit meer een 
loodgieter nodig te hebben! Het lost 
moeiteloos vet, haar en keukenafval 
op. Ontworpen voor het ontstoppen 
van rioolbuizen, afvoerputjes en 
afvoersystemen onder de gootsteen, bad 
en doucheputje.

 ` Onmisbaar in elke keuken en 
badkamer

 ` Gebruik minimaal eenmaal per 
maand

500 g | 706001 

4,92 EUR
5,95 Eur

SCHOONMAAKMIDDEL 
VOOR KOELKAST & 
MAGNETRON
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

De garantie van hygiënische schoonheid! Dit 
schoonmaakmiddel verwijdert moeiteloos vuil, 
inclusief vetvlekken, terwijl het bijdraagt aan 
het ontvriezen van je koelkast. Met een handige 
sproeikop waardoor je zelfs de meest moeilijk 
te bereiken plekken goed kunt schoonmaken.

 ` Met een heerlijke frisse citrusgeur
 ` Geschikt voor dagelijks gebruik

750 ml | K010 

4,55 EUR
5,50 Eur

REINIGINGSMIDDEL VOOR 
ROESTVRIJ STAAL
INOX CLEANER

Speciaal ontworpen voor mat roestvrij 
staal. Verwijdert vetvlekken en 
vingerafdrukken. Reinigt, polijst en 
beschermt tegen nieuw vuil.

 ` Laat geen krassen of strepen achter

250 ml | K05 

9,05 EUR
10,95 Eur

KERAMISCHE KOOKPLAAT 
REINIGER
CERAMIC HOB CLEANER

Onze moderne formule reinigt en verzorgt! 
De reiniger is makkelijk te gebruiken, laat 
geen krassen of strepen achter en gaat het 
aankoeken van nieuw vuil tegen.

 ` voorkomt het aankoeken van nieuw vuil
 ` zacht voor de oppervlakten

750 ml | K009 

4,55 EUR
5,50 Eur

KALKAANSLAG & ROEST 
VERWIJDERINGSGEL
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Verwijder gemakkelijk de opgehoopte 
kalk, roest en ander vuil. Bij regelmatig 
gebruik gaat de gel het onstaan en 
hechten van nieuw vuil tegen.

 ` Voorzichtig polijsten
 ` Schoon en krasvrij!

750 ml | BK03 

3,93 EUR
4,75 Eur

Prijs inclusief 
sproeikop: 

4,96 Eur

Prijs inclusief 
sproeikop: 

4,96 Eur

Prijs inclusief 
verstuiver: 

9,46 Eur

Prijs inclusief 
sproeikop: 
4,34 Eur

Prijs inclusief 
sproeikop: 

4,13 Eur
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BADKAMER PRODUCTEN 
Verander je badkamer in een plek waar je echt tot rust kan komen. Verzamel je favoriete schoonheidsmiddelen, steek 
de kaarsjes aan en vergeet de dagdagelijkse stress. De producten van Smart & Clean zullen de rest voor je doen.

BADKAMER 
SCHOONMAAKMIDDEL
BATHROOM CLEANER 

Verwijdert kalkaanslag en zeep. Het 
combineert innovatieve ingrediënten die 
de vorming van watervlekken tegen gaan. 
Verzorgt en zorgt voor een mooie glans.

 ` Met een fijne geur van bloemen en fruit

750 ml | B01 

3,72 EUR
4,50 Eur

DOUCHE REINIGER
SHOWER CLEANER 

Zorgt voor een schone en blinkende douche! 
Door de toevoeging van nanodeeltjes 
siliconen vormt er een beschermingslaag op 
je douche die de toekomstige vorming van 
vuil en aanslag tegen gaat.

 ` De unieke formule werkt zelfs met 
koud water en is veilig voor mensen 
met allergieën

750 ml | B02 

3,72 EUR
4,50 Eur

TOILETREINIGER 
TOILET BOWL CLEANER

Kies voor hygiënische schoonheid! Deze reiniger verwijdert effectief alle soorten vuil 
en kalkaanslag. Speciaal ontworpen voor het schoonmaken van je toilet, keramische 
en metalen gootstenen, badkuipen, douchebak, keramische vloertegels en voor 
terracotta en metalen badkamer onderdelen. 

 ` Door de dikke textuur van het reiningsmiddel reinigt het niet alleen je 
badkamer, maar laat het ook een beschermlaag achter

 ` Krast niet en is makkelijk afspoelbaar,  
met een heerlijke, schone geur

750 ml

5,62 EUR
6,80 Eur

707003 
BLOOMING 
POWER  
Laat je 
verassen door 
de heerlijke 
geur van 
bloemen in de 
lente.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 

Met de heerlijke 
geur van 

exotisch fruit.

VLOEIBARE ZEEP DISPENSERS
LIQUID CONTAINER 

Met dank aan de praktische plastic dispensers, kan je je favoriete zeep, 
douche gel of shampoo altijd vervangen en bewaren. Haar minimalistische 
en elegante uiterlijk maakt het een sierraad voor je badkamer of keuken. 
De dispenser is verkrijgbaar in twee kleuren: Wit en zwart. De pomp wordt 
appart verkocht.

White Container | 980200 
Black Container | 980201 
500 ml

1,74 EUR
2,10 Eur

VLOEIBARE ZEEP
HYPOALLERGENIC / MANGO & PEACH / CITRUS & CONIFERS

Geef je huid de perfecte puurheid en hydratatie die het verdient! De 
met zorg gekozen ingrediënten wassen schoon, maar zijn zacht en 
voeden je huid, met een frisse subtiele geur.

500 ml

4,09 EUR
4,95 Eur

701005 
MANGO & PEACH 
De heerlijke geur van smakelijke mango 
en perzik is een dagelijks moment van 
ontspanning.

701006 
CITRUS & CONIFERS 
Geavanceerde combinatie van dennenbomen 
(denne, spar en cypres) met een verfrissende 
toon van citrus, limoengras en een klein 
vleugje rozenhout.

701004 
HYPOALLERGENIC  
Efficiënt in het schoonmaken 
en verzorgen van de gevoelige 
handhuid. Verslaat viezigheid en vet! 
Bevat geen toegevoegde geur- of 
kleurstoffen.

Prijs inclusief 
sproeikop: 

4,16 Eur Prijs inclusief 
sproeikop: 

4,16 Eur
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LEVENDIGE KLEUREN 
WASMIDDEL 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Beschermt je kleren tegen kleurverlies en maakt de 
was keer op keer perfect schoon. Werkt ook goed 
bij lage wastemperaturen, waardoor je was niet 
krimpt of uitrekt.

 ` Het perfecte wasmiddel voor alle gekleurde was

1000 ml | L08

7,27 EUR
8,80 Eur
Fragrance PURE 81

WAS CAPSULES
LAUNDRY CAPSULES

Verwijdert al het vuil! Gemaakt met actieve 
enzymen zorgen onze geconcentreerde 
capsules voor een perfect schone was, zelfs 
op 30 °C. 

 ` Efficiënt en makkelijk te gebruiken. 
1 capsule = 1 wasbeurt

 ` Met speciale wateroplosbare buitenlaag 
waardoor het product veilig is voor je 
handen.

EXPERT KLEUR WAS 
CAPSULES 
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES 

Beschermt je gekleurde was. Met 
geconcentreerd waspoeder.

256 g / 10 st. | 704001

5,62 EUR
6,80 Eur

SNEEUWWITTE WAS 
CAPSULES 
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Beschermt en reinigt de witte was. Gaat 
het grijs worden van je kleding tegen. 
Ontworpen voor witte en felwitte kleding. 

256 g / 10 st. | 704002

5,62 EUR
6,80 Eur

SENSITIVE TOUCH 
WAS CAPSULES 
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY 
CAPSULES 

Gemaakt van natuurlijke zeep. Deze 
capsules combineren een perfect 
schone was met een milde formule. 
Zonder allergenen, kunstmatig 
toegevoegde kleurstoffen of 
bleekmiddelen.

253 g / 10 st. | 704003

5,62 EUR
6,80 Eur

WASMIDDEL  
VOOR DE ZWARTE WAS 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Speciaal ontwikkeld voor de zwarte was. Zorgt 
voor een perfect resultaat die je zwarte kleding 
langer intens zwart houdt. Met actieve enzymen 
die effectief de vergrijzing van je kleding tegen 
gaat, ongeacht de wastemperatuur.

 ` Beschermt zwarte stof tegen vervaging

1000 ml | L011

7,27 EUR
8,80 Eur

WASMIDDEL  
VOOR DE WITTE WAS 
WHITE LAUNDRY LIQUID

Onze unieke formule zorgt dat je witte was 
weer zo helder wordt als toen je het kocht. 
Kan zelfs gebruikt worden bij de meest 
kwetsbare kleding. Met een subtiel aroma van 
wilde orchideën.

 ` Laat witte kleding weer stralen en 
beschermt het tegen grijs worden

1000 ml | L09

6,45 EUR
7,80 Eur

WASPRODUCTEN
Met passie en gepast enthiousiasme maken wij onze producten die zorgen voor jouw kleding. Onze 
gespecialiseerde medewerkers maken deze producten niet alleen bijzonder effectief, maar ook fijn om te gebruiken.

BEWAAR DEZE IN DE SPECIALE OPSLAGDOOS! ZIE PAGINA 134.
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MULTI FABRIC VLEKKENVERWIJDERAAR 
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Pakt vlekken hard aan, maar is zacht voor de kleding. Dankzij 
de actieve enzymen verwijdert het zelfs de meest hardnekkige 
vlekken zoals; gras, bloed-, eieren- en sausvlekken. Geschikt voor 
de gekleurde was en kwetsbare stoffen.

 ` Effectief zelfs bij een lage wastemperatuur.
 ` Bevat geen chloor
 ` Met een frisse fruitige geur

750 ml | L001 

5,37 EUR
6,50 Eur

ANTI-KREUK STRIJK 
VLOEISTOF
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

Met dit product wordt strijken 
kinderspel! De spray is makkelijk toe te 
brengen en zorgt voor een onzichtbaar 
beschermlaagje op je kleding, die het 
kreuken tegengaat en je kleding er langer 
mooi en elegant uit laat zien. Combinatie 
met stoom is niet nodig.

300 ml | L01 

5,04 EUR
6,10 Eur

WATERVERZACHTENDE 
WASMACHINE TABLETTEN
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Geschikt voor elke was! Bij regelmatig gebruik wassen 
de tabletten niet alleen je was prachtig schoon, maar 
verwijderen ze ook de kalkaanslag in de wasmachine en 
waterafvoer. Ook heb je minder wasmiddel nodig.

 ` Effectief op alle wastemperaturen
 ` Met een oplosbare buitenlaag die je handen 
beschermt.

400 g / 25 st. | L014 

8,10 EUR
9,80 Eur

LUXE WASVERZACHTER 
LUXURY FABRIC SOFTENER

Geniet van de onvoorstelbare 
zachtheid en geavanceerde geuren 
door Federico Mahora. Dit sterk 
geconcentreerde product zorgt voor 
zachtere was, heeft een anti-statische 
werking en prikkelt de zintuigen.

1000 ml

6,20 EUR
7,50 Eur

AROMATHERAPEUTISCHE 
WASVERZACHTER
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Met speciale microcapsules die ervoor 
zorgen dat de geur geleidelijk vrijkomt en 
de statische werking van de wasmachine 
tegengaan. Deze wasverzachter zorgt 
ervoor dat je kleren zacht aanvoelen en 
blijvend lekker ruiken.

1000 ml

7,02 EUR
8,50 Eur

L05 SPLENDID VIOLET 
PURE 81 
Een heerlijke geur van appels, 
gecombineerd met de magische 
geur van viooltjes en lelietjes 
van dalen.

L013 AZURE SKY 
De perfecte combinatie tussen 
citrus, vers fruit en groente en 
hinten van water. Samengevoegd 
met een betoverende basis van 
muskus en ambergrijs.

L07 SUNNY BREEZE 
PURE 23 
Sensuele, lichtzoete 
geuren van citrus en 
jasmijn.

L04 
SECRET GARDEN 
PURE 10 
Verkwikkende krachten van 
witte roos, mandarijn en 
klimop.

L012 SWEET DELIGHT 
Een geurcompositie die je blijft verrassen. 
Een combinatie van zoete vanille en witte 
lelie met een hint van patchouli amandelen 
en sandelhout.

Prijs inclusief 
sproeikop: 

5,78 Eur
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MULTI PURPOSE 
SCHOONMAAKMIDDEL
MULTI PURPOSE CLEANER

Het beste van het beste voor al het kleine en 
grote schoonmaakwerk. Voor alle verschillende 
oppervlaktes, zoals de vloer, muren, tafels, tegels 
en sanitaire voorzieningen.

 ` Laat een aangenaam aroma achter van 
granaatappelbloemen

1000 ml | HU08 

4,63 EUR
5,60 Eur

GLASREINIGER 
GLASS CLEANER

Een zekere manier om stralend schone ramen 
te krijgen in slechts een paar minuten. Door 
de siliciumdoxide nanodeeltjes beschermt 
het de ramen tegen toekomstig vuil. 
Silicone bestandelen gaan de vorming van 
waterdampafzetting tegen.

 ` Effectief en efficiënt
 ` Met de heerlijke geur van groene appels

750 ml | U001 

4,09 EUR
4,95 Eur

MULTI PURPOSE 
SCHOONMAAKDOEKJES 
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Onmisbaar in het hele huishouden. De doekjes verwijderen al 
het vuil, stof en andere onprettigheden, maar is zacht voor de 
huid en je huis. Kan gebruikt worden voor glas, metaal, hout en 
plastic.

 ` Biologisch afbreekbaar
 ` Met een bloemige geur
 ` Werkt nog beter als je ze nat maakt

84 st. | 702002 

7,02 EUR 
8,50 Eur

SCHOONMAAKDOEKJES 
VOOR GLASWERK
GLASS CLEANING WIPES 

Hou deze handige doekjes altijd bij de hand om 
makkelijk vingerafdrukken en vetvlekken van 
glas of spiegels te verwijderen! Handig voor 
thuis en in de auto. Kan ook gebruikt worden 
om de ramen mee te lappen.

 ` Laat geen strepen achter
 ` Biologisch afbreekbaar
 ` Werkt zelfs nog beter als je de doekjes 
nat maakt

84 st. | 702001 

7,02 EUR 
8,50 Eur

UNIVERSELE PRODUCTEN
Van het dak tot aan de kelder, van binnen tot buiten – altijd en overal kan je rekenen op de professionele 
hulp van onze producten. Dit is de echte Champions League onder de schoonmaak producten!

BIOGEUR  
NEUTRALISERENDE SPRAY
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Verwijdert geurtjes in plaats van ze enkel te 
verbloemen!  Geen last meer van nare bio geuren 
zoals vis, sigaretten, zweet, huisdieren of afval. 

 ` Kan gebruikt worden op oppervlakte of als 
luchtverfrisser

250 ml | 702003 

5,74 EUR
6,95 Eur

Milieu vriendelijk
Milieu vriendelijk en biologisch afbreekba-
ar. Het is een samenstelling van oxidanten 
die geactiveerd worden door de electro-
lyse van natriumchloride en water. Bevat 
geen alcohol of kunstmatige geur- en 
kleurstoffen.

Veilig
Het kan veilig gebruikt worden in de 
omgeving van kinderen, dieren of planten. 
Het laat geen vlekken achter en veroorza-
akt geen kleurvervaging. Het is getest en 
goedgekeurd door het National Institute of 
Hygiene in Polen.

Veelzijdig 
Kan gebruikt worden in huis, de auto of 
openbaar vervoer, toilletten, wachtkamers, 
winkels, hotels en op het werk.

Effectief
Verwijdert in plaats van te verbloemen. Het 
valt de bacterieën en schimmels aan die 
zorgen voor de vorming van nare geuren.

Prijs inclusief 
sproeikop: 
4,50 Eur
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OPENHAARD GLAS & OVEN 
REINIGER
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Een speciale formule die brandplekken en 
rookvlekken verwijdert. Zelfs aangebrand vet kan 
je hiermee moeiteloos verwijderen. Perfect voor 
het schoonmaken van barbeques en keukengerei.

 ` Met ingrediënten die het terugkomende vuil 
tegengaan

 ` Veilig voor het schoongemaakte oppervlak 
en laat geen strepen achter

750 ml | HU04 

3,47 EUR
4,20 Eur

SCHOONMAAK SPONS & DOEKJES 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Nooit meer last van vieze muren – Verwijdert pennenstrepen, markeerstift 
en krijt! Het kan ook gebruikt worden op tuingereedschap, voegen, tegels, 
vloer, deuren, ovens, afwas, auto, plastic en metalen.  De innovatieve 
structuur van de spons verwijdert viezigheid doordat het diep doordringt 
bij het schoon te maken oppervlak. 

 ` Werkt zonder schoonmaakmiddelen – enkel de spons nat maken 
is genoeg!

 ` Verwijdert viezigheid en watervlekken

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

2,89 EUR
3,50 Eur

CRT & LCD SCHERM REINIGER 
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Haalt zorgvuldig alle vingerafdrukken, stof, vetvlekken en vuil 
weg. Gaat de toekomstige vorming van stof tegen door middel 
van een dun anti-statisch laagje dat de reiniger achterlaat 
op je scherm. Geschikt voor: computer schermen, televisie 
schermen, plasma schermen, LED en LCD schermen, displays, 
afstandsbedieningen, mobiele telefoons en toetsenborden. 

 ` Laat een streepvrije glans achter
 ` Van onschatbare waarde thuis en op het kantoor

250 ml | HU03 

3,93 EUR
4,75 Eur

ANTI-MIST FOAM
ANTI-MIST FOAM

Onzichtbare bescherming met zichtbaar 
resultaat. Geschikt voor alle oppervlaktes 
die bloot worden gesteld aan de effecten 
van mist. Verhoog het rijcomfort en de 
verkeersveiligheid.

 ` Geschikt voor glas.
 ` Gebruik bij geschikte gelegenheden – 
niet voor polijsten.

300 ml | HU01 

5,21 EUR
6,30 Eur

LAMINATEN VLOER VLOEISTOF 
LAMINATE FLOOR LIQUID

Perfect schoon laminaat, zonder vlekken of stof! Verwijdert 
vetvlekken en vuil. Geschikt voor laminaten vloerpanelen, 
wandplaneten en fineer meubelen.

 ` Maakt  schoon en verzorgt
 ` Met een aangename geur van Marseille zeep

1000 ml | U004 

8,68 EUR
10,50 Eur

TAPIJT & STOFFERING 
REINIGINGSMIDDEL
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

De actieve schuimformule haalt alle vlekken perfect 
weg, maakt het stof zachter en gaat statischiteit tegen. 
Zacht voor je handen en de kleuren van de stof.

 ` Ontworpen voor handmatig wassen
 ` Met een citrus geur

1000 ml | HU02 

3,93 EUR
4,75 Eur

REINIGER VOOR 
PLASTIEKEN 
OPPERVLAKKEN 
PLASTIC SURFACE CLEANER

Verwijdert alle onzuiverheden: vet, stof, 
roet, … Effectief en zacht: maakt geen 
krassen of verkleurt het oppervlak niet. 

 ` Voor zowel witte als gekleurde 
oppervlakken

750 ml | GA01 

6,20 EUR
7,50 Eur

Prijs inclusief 
sproeikop: 
3,88 Eur

Prijs inclusief 
sproeikop: 

6,61 Eur

Prijs inclusief 
verstuiver: 

4,34 Eur
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VERFRISSENDE PRODUCTEN 
Heerlijke geuren verbeteren je humeur, ze dragen bij aan een goede sfeer en nodigen emoties uit. Gun jezelf 
hun heerlijke gezelschap overal en altijd! Met onze verfrissende producten is dit mogelijk.

MEUBILAIR PRODUCTEN 
Schoonheid, levensduur, unieke sfeer – je kan deze eigenschappen van je houten en leren meubilair nu 

langer bewaren, als je maar goed voor ze zorgt. Onze producten gebruiken de kracht van natuurlijke waxen, 
door alleen hun allerbeste eigenschappen te gebruiken.

MEUBILAIR ANTI-STOF 
REININGSMIDDEL
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Een bewezen manier om je meubilair stof- 
en vlekvrij te maken. Zonder te krassen! 
Door middel van aërosol laat het een 
antistatische laag achter op je meubilair.

 ` Geschikt voor hout en houtachtige 
oppervlaktes.

 ` Met toegevoegde wax

300 ml | F01 

4,92 EUR
5,95 Eur

SCHOONMAAKDOEKJES  
VOOR HET MEUBILAIR 
FURNITURE CLEANING WIPES 

Perfect voor het schoonmaken en stof verwijderen. De 
doekjes beschermen en zorgen voor hout, waar de anti-
statische besschermlaag de toekomstige stofophoping 
tegen gaat.  

 ` Geschikt voor houten en laminaten meubilair
 ` Doordrenkt met schoonmaakmiddel

84 st. | 703001 

7,02 EUR 
8,50 Eur
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ACCESSOIRES 
Met hun is alles mogelijk!

COCKPIT MATT CARE SPRAY 
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Maakt perfect schoon en veroorzaakt een 
elegant mat uiterlijk. Geeft een heerlijke geur af 
en gaat toekomstige stofvorming tegen.

 ` Gaat de veroudering van plastic tegen

300 ml | AU19 

6,20 EUR
7,50 Eur

VERSTUIVER | HA01 
ATOMISER

1 st.

0,41 EUR
0,50 Eur

DISPENSER 
POMPJE | AC0  
DISPENSER PUMP 

SPROEIKOP | HA05 
TRIGGER CUP 

LINTVRIJE DOEK
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Zowel voor thuis als op professioneel vlak 
doet deze doek uitstekend hygiënisch 
werk! (bijvoorbeeld in de farmaceutische, 
medische, elektrische sectoren als ook 
drukkerijen).

 ` De unieke textuur van de doek helpt 
water absorberen en verwijdert vuil 
snel en precies.

 ` Maakt geen krassen
 ` Kan gebruikt worden in combinatie 
met detergenten

 ` Zacht en flexibel materiaal, zelfs de 
minst toegankelijke oppervlakken 
kunnen gemakkelijk gereinigd 
worden.

34 st. (23 x 39 cm) 
710012 

9,50 EUR
11,50 Eur

NIEUW
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