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Diversey is een toonaangevend bedrijf dat wereldwijd innovatieve 
totaaloplossingen op het gebied van professionele reiniging en 
hygiëne aanbiedt. Ons aanbod omvat totaaloplossingen voor 
alle professionele toepassingen, inclusief trainingen, logistiek en 
administratieve ondersteuning. Onze systemen zijn gericht op 
gebouwenonderhoud, professionele keukenhygiëne, machinale 
vaatwas, sanitairreiniging, textielverzorging, persoonlijke hygiëne 
en voedselveiligheid.

Onze klanten bevinden zich in alle marktsegmenten. Vanwege 
ons internationale karakter kunnen wij voordelen bieden aan 
multinationals en nationale bedrijven, schoonmaakbedrijven, 
horecaondernemingen, gezondheidszorg, overheid, onderwijs, 
retail, petrol, hotelketens, brouwerijen, dranken- en zuivelindustrie, 
voedingsmiddelenindustrie, agricultuur, food service bedrijven en veel 
meer institutionele en industriële klanten.

Bij Diversey stellen we ons op als partner voor onze klanten. Wij 
luisteren naar uw wensen en nemen de tijd om uw specifieke 
behoeften op het gebied van reiniging en hygiëne goed te begrijpen 
en hierop in te spelen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de 
faciliteiten waar onze klanten zorg voor dragen, zodat deze altijd 
schoon, veilig en aantrekkelijk zijn. Meedenken en het continue 
aanbrengen van vernieuwingen die het leven en de business van 
onze klanten gemakkelijker en winstgevender maken is voor ons 
vanzelfsprekend. Wij werken met u samen om uw verwachtingen, én 
die van uw klanten, te overtreffen, elke dag, overal!

Een rijke historie
Vandaag de dag beschikt Diversey over heel wat merken die een 
pioniersrol hebben vervuld in de commerciële sector en op het vlak 
van reiniging en hygiëne. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug 
tot 1886, toen S.C. Johnson een bedrijf in parketvloeren oprichtte in 
Racine, Wisconsin. Kort daarna, in 1923, werd Diversey Corporation in 
Chicago opgericht.

Beide bedrijven kenden in de 20ste eeuw een continue groei en 
hadden klanten wereldwijd. In 1996 werd Diversey Corporation 
overgenomen door Unilever en veranderde de naam in DiverseyLever. 
In 1997 scheidde het bedrijf, bekend onder de naam S.C. Johnson 
Commercial Markets, zich af van het moederbedrijf om Johnson Wax 
Professional te worden.

In 2002 nam Johnson Wax Professional DiverseyLever over en het 
nieuwe bedrijf kreeg de naam JohnsonDiversey. In maart 2010 werd de 
naam vereenvoudigd tot Diversey.

Een globale partner
Wij beschikken wereldwijd over een niet te evenaren kennis van 
de lokale markten. Wij stellen onze bedrijfsgrootte en ervaring ter 
beschikking om overal de beste oplossingen te leveren:

Voortdurend innoveren
Innovatie is een belangrijke pijler binnen onze bedrijfsvoering.  
Wij zijn voortdurend bezig om nieuwe, effectieve en efficiënte 
oplossingen te vinden die voldoen aan uw behoeften. In 
overeenstemming met deze toewijding introduceren wij elk jaar 
belangrijke innovaties. Een paar voorbeelden van baanbrekende 
producten zijn: Revoflow® en SmartDose TM/MC  doseersystemen, 
ProSpeed MT/MC vloerafwerkingsystemen, TASKI® schoonmaakmachines, 
Clax® efficiënte textielreinigingsprogramma en DryTech 

Samen met u willen we ons inzetten voor een schonere,  
gezonde toekomst.

Duurzame oplossingen
Duurzaam ondernemen zit verweven in de genen van Diversey. Wij 
hebben oog voor de maatschappelijke, ecologische en economische 
gevolgen van duurzaamheid, zowel voor ons als voor onze klanten. 
Wij zijn van mening dat duurzaamheid en een goede gezonde 
winstgevendheid hand in hand gaan. Duurzame oplossingen met een 
beperkte impact op het milieu zijn meer winstgevend en stimuleren 
een goede bedrijfsvoering voor nu en de toekomst. Tegelijkertijd stelt 
het ons in staat om aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
te voldoen. Dit betekent dat wij de bedrijven van onze klanten 
helpen meer rendabel en duurzamer te maken, zodat ze beter en 
doeltreffender functioneren en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan 
het welzijn van onze maatschappij.

Wie zijn wij
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Onze aanpak is samengevat in het totaalconcept Hygiëne Zonder 
Zorgen. Een totaalconcept gebaseerd op jarenlange ervaring in 
alle marktsegmenten met uiteenlopende eisen op het gebied van 
reiniging, hygiëne en veiligheid.

Wij leveren u hiermee:
- Resultaatgericht partnerschap aangaande kwaliteit, efficiëntie  
 en veiligheid.
-  Expertise op het gebied van milieu en wetgeving aangaande   
 reiniging en hygiëne.
-  Proactieve dienstverlening.
-  Heldere en zichtbare resultaten.
-  Expertise en kennis van uw branche.

Deze aanpak, die u alle zorg van het hygiëneproces uit handen neemt, 
is gebaseerd op de fundamenten gebaseerd op de fundamenten; 
geïntegreerde oplossingen, operationele ondersteuning en continue 
verbetering.

Onze aanpak
Geïntegreerde oplossingen   
Wij ontwerpen voor u een hygiënesysteem dat feilloos aansluit 
op uw behoeften. De basis hiervoor is ons overzichtelijke 
assortiment, gecombineerd met effectieve werkmethoden. Ook 
bieden we hulpmaterialen voor planning en controle van het 
reinigingsprogramma. U kunt er uiteraard van uitgaan dat aspecten op 
het gebied van veiligheid, milieu en ergonomie verankerd zijn in dit 
hygiënesysteem.

Operationele ondersteuning 
Wij ondersteunen u, waar nodig, met het implementeren van 
onze systemen en de beheersing van uw hygiëneproces. Hierbij 
kunt u denken aan praktische instructies, complete trainings- en 
opleidingsprogramma’s, maar ook aan adequate hulp bij storingen en 
een helpdesk voor al uw vragen.

Continue verbetering
Op basis van intensief onderzoek zijn we in staat onze systemen en 
services steeds verder te verbeteren. Natuurlijk houden wij u op de 
hoogte van de voor u relevante ontwikkelingen. Ook bieden we de 
mogelijkheid om regelmatig uw hygiëneproces te evalueren en samen 
met u concrete verbeterpunten door te voeren.



Doelgericht

Wereldwijd

Duurzaam ondernemen is een belangrijke peiler in uw moderne 
bedrijfsvoering. Daarom bieden wij oplossingen waarbij de gezondheid van 
mens en milieu centraal staan en verliezen daarbij resultaten niet uit het oog. 
Met deze visie en onze kennis zijn wij in staat om onze klanten en partners 
veilige, verantwoorde en efficiënte oplossingen te bieden.

Zorg voor het milieu
Voordat wij nieuwe producten op de markt brengen worden ze getoetst aan strenge 
toelatingseisen, zodat wij er zeker van zijn dat ze voldoen aan nationale en internationale 
wetgeving. Bij de keuze van grondstoffen en productieprocessen, worden strikte 
gedragslijnen en normen in acht genomen. Wij zijn voordurend op zoek naar nieuwe 
manieren om de impact op het milieu te reduceren. Zowel voor, tijdens, als na het 
gebruik van onze producten. Onze Research & Development en productiefaciliteiten 
zijn ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd. Diversey is dan ook aangesloten bij 
en gecertificeerd door het Charter voor Duurzame Reiniging van A.I.S.E. (International 
Association for Soap, Detergents and Maintenance Products).

Duurzaamheid stimuleren
Niet alleen wij werken aan duurzaamheid, maar ook u als klant draagt een steentje bij. De 
toepassing van onze producten maakt een verschil. Onze klanten krijgen daar uitgebreide 
informatie over, daarmee proberen wij de schadelijke gevolgen van reinigings- en 
hygiëneprocessen te beperken.

Duurzaamheid bij Diversey
Diversey streeft naar een schonere, gezondere toekomst.  
Onze zes duurzaamheidspijlers zijn:

Activiteiten (Operations)

 onze producten. Diversey is een innovator die voortdurend nieuwe technologieën en   
 processen ontwikkelt om onze planeet veilig te stellen voor toekomstige generaties.

 
 milieuverantwoordelijkheid. Met de ondertekening van een overeenkomst met Climate  
 Savers, het gerespecteerde en strenge programma voor de vermindering van de   
 uitstoot van broeikasgassen van het WWF (World Wildlife Fund), streven we naar   

Duurzaam ondernemen
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Strategisch

Helder

Klanten (Customers)

 producten die de veiligheid en hygiëne van voedsel- en drankbereidingsapparatuur   
 waarborgen.

 verpakkingsontwerpen stellen ons in staat om aanzienlijke hoeveelheden    
 verpakkings- en chemisch afval te vermijden, om de uitstoot van CO2 tijdens   
 het transport te verminderen en onze medewerkers te beschermen.

 waaraan water is toegevoegd en ze worden verpakt in speciaal ontworpen    
 verpakkingen die zijn uitgerust met onze eigen doseer- en verdeelsystemen. Volledig   
 afsluitbare verdunningsproducten beschermen gebruikers tegen rechtstreeks contact   
 met geconcentreerde chemicaliën en garanderen een correcte productverdunning   
 voor een maximale doeltreffendheid. We ontwerpen onze verpakkingen met het oog   
 op minder transport- en opslagruimte en we maken gebruik van recycleerbare   
 materialen om afval te vermijden.

Samenleving (Communities)
Duurzaamheid is essentieel voor de samenleving en Diversey wil graag bijdragen aan 
de opbouw van duurzame gemeenschappen. Onze rol als leverancier van reinigings- en 
hygiëneoplossingen aan scholen inspireerde ons om verdere invulling te geven aan onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming. Vijf jaar geleden kwamen we 
met een wereldwijd initiatief voor kinderen (Global Children’s Initiative) en nu steunen 

toekomst.

Medewerkers (Workforce)

 passie dat onze doelstellingen voor onze klanten, partners en gemeenschappen tot   
 leven komen. Wij investeren in de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers,   
 evenals in hun opleiding en loopbaanontwikkeling.

 aan de preventie van 904 letselgevallen en het aantal ongevallen op de werkvloer   

 
 In de afgelopen zeven jaar hebben we deze doelstelling telkens overtroffen.

Partners (Partners)
Als sectorleider op het gebied van duurzaam faciliteitenbeheer en duurzame 
bedrijfsprocessen bieden we adviezen aan overheidsinstanties, sectorgroepen en 
andere invloedrijke partijen. Onze partnerships met deze organisaties resulteren 
in informatieuitwisseling en dialoog, wat bijdraagt aan ons gezamenlijke 
duurzaamheidsstreven.

Bestuur (Governance)
Er is maar één manier om zaken te doen - de juiste. We zijn er trots op te werken volgens 
de hoogste sociale en ethische normen, die we overdragen op onze medewerkers.  

Gedragscode’ (Code of Ethics & Business Conduct) en onze beproefde kernwaarden,  
This We Believe, die de grondslag vormen voor ons beleid en procedures.
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Naast ons uitgebreide productassortiment biedt Diversey diverse 
professionele services. Op verschillende gebieden kunnen wij 
uw organisatie ondersteunen bij het beheren van schoonmaak 
gerelateerde zaken.

Customer Service
Diversey biedt systemen en services zodat u alle zorgen met betrekking 
tot reiniging en hygiëne uit handen kunt geven. Dat doen wij met 
werkplannen, methoden, producten, hulpmaterialen en apparatuur, 
die specifiek afgestemd zijn op de verschillende ruimten binnen 
uw bedrijf. Aan de basis van ons maatwerk staan onze binnen- en 
buitendienstmedewerkers met informatie, adviezen en oplossingen 
voor uw specifieke situatie. De buitendienst van Diversey telt meer dan 
honderdtwintig gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers. Onze 
medewerkers zijn volledig vertrouwd met de producten, systemen 
en diensten van Diversey en verdiepen zich bovendien grondig in uw 
bedrijfsproces. Zo kunnen zij u altijd helpen met gerichte adviezen en 
resultaatgerichte oplossingen.

Telefonische bereikbaarheid
Diversey is u graag van dienst met efficiënte informatie en correct advies. 
Daarom kunt u met al uw vragen of opmerkingen aangaande adviezen, 
bestellingen, leveringen en facturatie terecht bij onze Customer Service. 
Kijk voor telefoonnummers van Customer Service onder het menu-item 

Bestellen
Uw bestelling kunt u eenvoudig per e-mail of fax aan ons doorgeven. 
Voor een gepersonaliseerd bestelformulier helpen onze Customer 
Service medewerkers u graag verder. Kijk voor de contactgegevens 

Technical Customer Service
Onze servicedienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Hoe innovatief, effectief en kwalitatief onze apparatuur, producten en 
systemen ook zijn, de werkelijke waarde wordt bepaald in het dagelijkse 
gebruik. Diversey biedt u dan ook continu maximale ondersteuning. 
Onze servicedienst bestaat uit ruim 40 uitvoerig opgeleide technici, 
wonende door heel Nederland en werkende rondom hun woonplaats 
binnen een eigen rayon. Ze kennen onze relaties en kunnen snel en 
adequaat reageren op een serviceverzoek. De serviceverzoeken worden 
gecoördineerd op onze technische klantenservice. Deze afdeling is 
geheel geautomatiseerd en door middel van een elektronisch overzicht 
sturen wij de serviceopdrachten naar de PDA’s (handheld computers) 
van de technici. Zo zijn onze technici volledig op de hoogte van de 
stand van zaken voordat ze aan een servicebezoek beginnen. Naast het 
oplossen van storingen verzorgen onze technici ook alle installaties, 
instructies, onderhoudsbeurten en NEN 3140-keuringen.

Specialistisch vakkundig onderhoud, technische informatie en/of 
bestellen van onderdelen
Voor een efficiënte en optimale prestatie heeft u goed werkende 
apparatuur nodig. Onze technici weten dit en zijn ervan overtuigd dat 
goed onderhoud de basis is van uw tevredenheid. Wij hebben al onze 
onderhoudsbeurten uitgebreid met een NEN 3140 veiligheidscontrole. 
Heeft u interesse in één van onze onderhoudscontracten, een 
technische vraag of heeft u een onderdeel nodig? Neem dan gerust 
contact met ons op. Een van onze specialisten zal zorgen dat uw vraag 
beantwoord wordt. Kijk voor de contactgegevens van de afdeling 

Diversey Services Gebouwenonderhoud
Onze aanpak voor gebouwenonderhoud
Schoonmaakonderhoud is een zorg voor professionele dienstverleners. 
Dienstverlening die vraagt om een juiste toepassing van methoden en 
systemen en gemotiveerde, deskundige medewerkers.

Diversey Applicatie Experts, adviseurs en instructeurs zijn u graag van 
dienst. Van het ontwerp tot en met borging van de kwaliteit van het 
schoonmaakonderhoud. Ons team van experts draagt zorg voor de 
implementatie van Diversey reinigingssystemen en biedt u tevens 
bij speciale hygiëne en organisatievraagstukken de helpende hand. 
De experts ondersteunen u graag bij het ontwerp en bij gebruik van 
calculatie- en kwaliteitsmeetsystemen. Systemen die op het internet 
voor u beschikbaar zijn en die worden ondersteund door Diversey.

Onze experts helpen u tevens bij het maken van de juiste keuze 
voor methoden, producten en apparatuur die zijn afgestemd op uw 
specifieke situatie. Zij demonstreren de producten van Diversey in 
uw eigen omgeving. Daarnaast verzorgen zij diverse trainingen en 
cursussen, zowel bij u op locatie als in ons trainingscentrum in Utrecht. 
Gemotiveerde en deskundige medewerkers bepalen de kwaliteit van 
úw schoonmaakdienstverlening.

Contact Diversey Services Gebouwenonderhoud:
Bert Schulting - Manager Applicatie Expertise

Fax +31(0)30 247 64 64
E-mail: bert.schulting@sealedair.com

Services
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Diversey Consulting is een onafhankelijke consultancy organisatie die 
specialistische diensten aanbiedt op het gebied van voedselveiligheid 
en infectiepreventie. Diversey Consulting biedt ondersteuning 
die is afgestemd op de sector en op de markt, ongeacht de 
leverancier van de producten en de diensten. Dankzij de ruime 
internationale ervaring van Diversey Consulting op alle vlakken 
van kwaliteitsmanagement, operationele efficiency en hygiëne kan 
Diversey Consulting u ondersteuning bieden bij o.a. HACCP, auditing, 
procesoptimalisatie, training en opleidingen en het behalen van 
erkende certificaten.

Diversey Consulting Voedselveiligheid
Diversey Consulting is úw partner in voedselveiligheid. Onze consultants 
zijn hoog gekwalificeerde deskundigen die diensten verlenen op basis 
van de eisen, wensen en behoeften van onze relaties in alle sectoren, 
uiteraard afgestemd op de Europese verordeningen en lokale wetgeving 
(hygiënecodes). Onze activiteiten bestaan uit het bewaken van 
voedselveiligheid, uw imago en optimalisatie van uw operationele efficiëntie.

Hygiëne-inspecties en voedselveiligheid audits
Diversey Consulting beperkt zich niet alleen tot het uitvoeren van de 
audit en het nemen van microbiologische monsters. We begeleiden u ook 
bij het uitwerken van corrigerende maatregelen en bij de interpretatie 
van analyseresultaten. Alle auditresultaten zijn online zichtbaar via iMAP. 
Het iMAP systeem van Diversey is een internet gebaseerd programma 
voor het verzamelen en rapporteren van voedselveiligheid audits en 
hygiëne-inspecties. Door de snelheid van internet zijn hygiëne- en 
voedselveiligheidsresultaten direct beschikbaar voor trendanalyse en 
corrigerende maatregelen.

Online diensten en services
Naast het iMAP systeem biedt Diversey Consulting tevens een aantal 
innovatieve online producten om de planning, communicatie en 
registratie te vereenvoudigen. Een systeem voor registratie en zelfcontrole 
tot het permanent online monitoren van temperaturen behoort tot de 
mogelijkheden. Het bewaken van de koude en warme keten is essentieel 
voor elke grootkeuken, horecazaak of supermarkt. Voor correcte en real-
time temperatuurbewaking kan Diversey Consulting een draadloos online 
systeem leveren.

Training en opleiding
Voedsel moet niet alleen lekker, gezond en gevarieerd zijn, maar vooral 
veilig. Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde voor lekker eten. Hierbij 
zijn hygiënisch werken en beheersing van temperatuur van producten en 
gerechten zeer belangrijk. Om dit te bereiken is betrokken personeel, die 
voedsel op de juiste manier bereidt, van invloed. Met andere woorden, het 
is essentieel dat gedegen kennis over goede voedselveiligheidspraktijken 
resulteren in het juiste gedrag en attitude in de keuken. Regelmatige 
training voor het personeel is dus een absolute noodzaak. Diversey 
Consulting verzorgt trainingen in Utrecht of op locatie. Uiteraard bieden wij 
tevens een innovatief E-learning programma.

Naast bovengenoemde activiteiten kan Diversey Consulting u ook adviseren 
en begeleiden bij:
-  Strategisch consulting en certificatie begeleiding
-  Voedselveiligheid oplossingen
-  Risico analyses en HACCP onderzoek
-  Microbiologisch onderzoek
-  Planning en kwaliteitscontrole
-  Legionella services en ongedierte bestrijding

Contact Diversey Consulting Voedselveiligheid:
René Aveskamp - Manager Diversey Consulting Services

Fax +31(0)30 247 64 64
E-mail: rene.aveskamp@sealedair.com

Diversey Consulting Infectiepreventie
Onze aanpak voor de gezondheidszorg
Met een instellingsbreed infectiepreventiebeleid kunt u ervoor zorgen 
dat het aantal infecties zo laag mogelijk blijft, waardoor uw totale kosten 
aanzienlijk verlaagd worden. Daarnaast draagt een infectiepreventiebeleid 
bij aan kwaliteitsverbeteringen en een positieve uitstraling richting 
patiënten/cliënten. Het naleven van protocollen en procedures lijkt 
vanzelfsprekend, maar blijken in de praktijk soms moeilijk te implementeren.

Met onze totaalaanpak op het gebied van infectiepreventie kunnen we u 
adviseren en ondersteunen bij alle aspecten van een infectiepreventiebeleid. 
Wij helpen u graag om uw infectiepreventiebeleid te optimaliseren. Dit 
doen we door het geven van trainingen, opleidingen en ondersteuning bij 
de implementatie en inrichting van uw werkprocessen. Wij kunnen voor u 
een risico-inventarisatie uitvoeren waardoor u een overzichtelijk beeld krijgt 
van de verbeterpunten in uw organisatie, en ondersteunen bij het opstellen 
en actualiseren van protocollen. Het belangrijkste hierbij is een goede 
implementatie en borging.

Diversey biedt verder een uniek serviceconcept, het Reminders Programma, 
waarmee het aantal handhygiëne momenten van medewerkers 
verhoogd kan worden. Door kennisverhoging en het creëren van meer 
bewustwording kan gedragsverandering worden gerealiseerd.

Contact Diversey Consulting Infectiepreventie:
Nelly Holland - Adviseur Infectiepreventie

Fax +31(0)30 247 63 17
E-mail: nelly.holland@sealedair.com

Diversey Services Gebouwenonderhoud
Kijk voor uitgebreide informatie over Diversey Services 

Diversey Consulting
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Regio Noord-West Nederland
Hijman Schoonmaakartikelen B.V.
De Flinesstraat 26
1099 CC Amsterdam

info@hijman.nl
www.hijman.nl

Regio Noord en Oost Nederland
Carel Lurvink B.V.
Marssteden 40

info@carellurvink.nl
www.carellurvink.nl

Neptunus B.V.
Solingenstraat 43
7421 ZR Deventer

info@neptunusbv.nl
www.neptunusbv.nl

Regio Zuid Nederland
Schwartzmans Bemu B.V.

Tel. +31 (0)416 33 70 66

info@schwartzmans.nl
www.schwartzmans.nl

Castor B.V.
Blauwwater 9g

Tel. +31 (0)77 382 99 40

info@castorbv.nl
www.castorbv.nl

Regio Zuid-West Nederland
ASP Cleaning Products B.V.
Goudstraat 26
2718 RC Zoetermeer

Fax. +31 (0)79 342 97 33
info@aspcp.nl
www.aspcp.nl

Haagclean Products B.V.
Cobbenhagenstraat 6
2288 ET Rijswijk

Fax. +31 (0)70 319 11 97
verkoop@haagclean.nl
www.haagclean.nl

Weska B.V.
Stolwijkstraat 74-78
3079 DN Rotterdam
Tel. +31 (0)10 482 61 33

info@weska.nl
www.weska.nl

Official Dealers van Diversey
Altijd en overal Diversey 
Diversey werkt samen met een groot aantal handelspartners. Van specialisten op schoonmaakgebied, zelfbedieningsgroothandels tot logistieke partners. 
Ieder type handelspartner heeft zijn specifieke toegevoegde waarde. Door dit netwerk heeft iedereen toegang tot de best mogelijke reinigings- en 
hygiëneoplossingen. Van Zuid-Limburg tot Terschelling, onze producten en systemen zijn overal in Nederland verkrijgbaar. Als u kiest voor Diversey kunt 
u gebruik maken van dit uitgestrekte netwerk van Official Dealers, groothandels en professionele logistieke partners. Hieronder vindt u de adressen van 
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Contactgegevens
Diversey BV

Tel. +31 (0)30 247 69 11
www.diversey.com
Diversey is u graag van dienst met efficiënte informatie en correct advies. 
Daarom kunt u met al uw vragen of opmerkingen aangaande adviezen, 
bestellingen, levering en facturatie terecht bij onze Customer Service.

Customer Service - Institutional
Horeca, recreatie, retail, catering, kantoren, bedrijven, onderwijs, overheid, 
textielverzorging, gezondheidszorg, schoonmaakbedrijven en bedienings- 
en zelfbedieningsgroothandel.

Fax +31 (0)30 247 63 34
E-mail: customerservice.nl@sealedair.com 
 
Customer Service - Food & Beverage
Voedingsmiddelenindustrie, bier- en frisdrankenindustrie, 
zuivelindustrie, agrarische sector en projectengineering.
Tel. +31 (0)30 247 68 80
Fax +31 (0)30 247 62 47
E-mail: fba.cs@sealedair.com 
 
Technical Customer Service
Melden van storingen, technische informatie en/of bestellen van 
onderdelen.
Deze servicedienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Tel. +31 (0)30 247 63 46
Fax +31 (0)30 247 64 91

Diversey Services Gebouwenonderhoud
Applicatie expertise, advies en trainingen
Tel. +31 (0)30 247 67 33
Fax +31 (0)30 247 64 90
E-mail: applicatie.expertise@sealedair.com

Diversey Consulting
René Aveskamp - Manager Diversey Consulting Services

Fax +31(0)30 247 64 64
E-mail: rene.aveskamp@sealedair.com
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Diversey staat voor consistente, professionele dienstverlening.  
Wij zetten alles op alles om onze beloftes waar te maken, elke 
dag, overal. Op deze pagina kunt u lezen over onze directe 
serviceverlening op logistiek gebied.

Directe levering
Om meer dan één reden loont het de moeite uw bestellingen zoveel 

voordeel opleveren! In de eerste plaats geldt voor gecombineerde 
orders een aantrekkelijke omzetgerelateerde korting. Als omzet geldt 
de in onze prijslijst vermelde prijs exclusief BTW en statiegeld voor 
leenemballage en exclusief doseersystemen, batterijen en gelijkrichter.

De korting bedraagt:

 
 

De omzetkorting geldt alleen als er geen andere prijsafspraken gemaakt 
zijn en is uitsluitend van toepassing op direct door ons geleverde 
bestellingen. De bovenstaande staffelkorting is gebaseerd op de prijslijst 
van januari 2014.

Door bestellingen te combineren, voorkomt u extra vrachtkosten. 

Bovenstaande factuurwaarden zijn exclusief BTW  en statiegeld voor 
leenemballage.

Handelspartners
Tevens kunt u onze artikelen via onze handelspartners verkrijgen. 
Hierdoor kunt u vrachtkosten vermijden. Wilt u weten welke 
handelspartner bij u in de buurt ons assortiment voert? Onze afdeling 
Customer Service helpt u graag.

Distributie
Diversey levert opgegeven bestellingen standaard binnen 2 werkdagen 
bij u af en maximaal 2 keer per week. Wij verwachten uw order voor 
14.00 uur, uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de gewenste 
leverdag. Wij leveren de order standaard bij u aan de deur af op 
werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. In geval van afwijkingen 
op deze standaardlevering kan Diversey de gemaakte logistieke 
kosten in rekening brengen. Voor leveringen met beperkingen in 

de verwerkingskosten. Voor een 3e levering in een week wordt door 

Spoedlevering
Wilt u uw bestelling sneller geleverd krijgen? Dat kan! 

1. Voor dringende bestellingen, levering op de volgende werkdag, 

bekend zijn bij Diversey.

2. 2. Voor spoedleveringen die nog dezelfde dag geleverd moeten 
worden, brengen wij de gemaakte kosten in rekening. Deze zijn 
opgebouwd uit administratiekosten en een kilometertoeslag. De 
kosten zijn op aanvraag beschikbaar. Deze orders moeten tijdig bekend 
zijn bij Diversey rekeninghoudend met de reistijd en de verwerkingstijd 
voor de zending en de mogelijkheden voor ontvangst qua tijdstip en 
bezetting op de klantlocatie.

Faxbestelformulier
Gebundeld bestellen wordt nog gemakkelijker als u gebruik maakt van 
het faxformulier achter in onze prijslijst.

Betrouwbare logistiek
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Retouremballage
Diversey helpt u met het afvoeren van emballage. Wij nemen de 
lege emballage retour, mits dit vooraf wordt opgegeven en aan 
onderstaande criteria wordt voldaan.

1. De emballage behoort tot het assortiment van Diversey en is direct  
 door Diversey geleverd.

2. De emballage betreft een 20 liter ecocan, 200 liter vat/Safepack XL of  
 1000 liter draadbox/Arbox.

 
 aan residu.

4. De emballage is goed gesloten en bevat dezelfde opschriften en   
 etiketten als de volle emballage.

 in de lege emballage geleverd is. Als dit niet bekend is, moet de   
 emballage goed gespoeld en afgesloten zijn.
 Wij verwachten van u dat u de retourzendingen combineert met uw  
 reguliere zendingen. Voor retouren die niet gecombineerd worden   
 met de leveringen kunnen kosten worden doorbelast.

Retourhalen goederen
Voor het retourhalen van goederen kan Diversey kosten in rekening 
brengen, tenzij de oorzaak bij Diversey ligt. Bij een retour zonder 

gebracht. Bovenstaande kosten kunnen aangevuld worden met 
eventuele vernietigingskosten.

Diversey leveringsvoorwaarden
Kijk achter in onze prijslijst of de catalogus voor de gedetailleerde 
Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op al onze 
leveringen en services.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Customer 
Service afdeling.

Customer Service Institutional
 

Fax  030 247 63 34 
customerservice.nl@sealedair.com

Customer Service Food & Beverage
Tel  030 247 68 80 
Fax  030 247 62 47 
fba.cs@sealedair.com

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van 
drukfouten en prijswijzigingen.

Heeft u ondanks onze uiterst zorgvuldige afhandeling van uw order(s) 
opmerkingen of vragen? Neemt u dan contact op met één van onze 
medewerkers van de afdeling Customer Service.



  Keukenhygiëne - automatische dosering machinale vaatwas

   Eentanks machines - Suma Systeem

Suma Ultra Pur-Eco L2
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor zacht water goedgekeurd volgens 
de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516071 - SafePack 10 l

Suma Nova Pur-Eco L6
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor middelhard water goedgekeurd 
volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. Veilige, SafePack 
verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516072 - SafePack 10 l

Suma Jade Pur-Eco L8
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor hard water, veilig voor aluminium 
en goedgekeurd volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. Veilige, 
SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516079 - SafePack 10 l

Suma Select Pur-Eco A7
Geconcentreerd schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas, goedgekeurd volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. 
Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516556 - SafePack 10 l

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2
Hoog geconcentreerd machinaal vaatwasmiddel in poeder vorm voor zacht 
tot middelhard water. Te gebruiken in het Revoflow systeem. Ergonomisch, 
lichtgewicht verpakking is veilig en eenvoudig in gebruik. goedgekeurd 
volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519982 3 x 4.5 kg

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18
Geconcentreerd schuimremmend zuur naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas. Te gebruiken in het Revoflow systeem. Ergonomische, lichtgewicht 
verpakking: is veilig en ergonomisch in gebruik. Goedgekeurd volgens de 
richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518739 3 x 4 l

   Meertanks machines - Suma Forte Systeem

Suma Forte plus Pur-Eco L54
Hoog geconcentreerd machinaal vaatwasmiddel voor zacht tot middelhard 
water, goedgekeurd volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. 
In combinatie met Suma Des T30 zal het de meest hardnekkige koffie- en 
theevlekken verwijderen. Veilige, SafePack 10 liter of 200 liter (XL) verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516078 - SafePack 10 l
7516474 - SafePack XL 200 l

Suma Select Pur-Eco A7
Geconcentreerd schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas, goedgekeurd volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. 
Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516556 - SafePack 10 l

  TASKI gebouwenonderhoud

   QuattroSelect doseersysteem

TASKI Sani Cid Pur-Eco QS
Zure dagelijkse sanitairreiniger voor alle zuurbestendige oppervlakken. 
Geschikt voor alle waterhardheden inclucief hard water gebieden. TASKI Sani 
Cid Pur-Eco QS voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521690 2 x 2.5 l
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Pur-Eco assortiment
Doeltreffend en zuiver.
Kiest u voor Pur-Eco? Dan kiest u voor Diversey en voor onze globale aanpak. Op basis van een 
wetenschappelijke analyse van de levenscyclus van een product, bieden we een veilige, gezonde en 
milieuvriendelijke oplossing, aangepast aan uw specifieke behoeften.  
 
Pur-Eco staat eveneens voor de juiste balans tussen reinigingsprestaties en respect voor het milieu.  
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TASKI Sani Calc Pur-Eco QS
Krachtige ontkalker voor alle zuurbestendige oppervlakken. Verwijdert snel 
kalkaanslag. Sani Calc Pur-Eco QS wordt automatisch en precies verdund door 
de QuattroSelect unit, om totale controle en veiligheid te garanderen. voldoet 
aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520046 2 x 2.5 l

TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS
Laagschuimende neutrale vloerreiniger voor alle waterbestendige vloeren. 
TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS voldoet aan alle criteria van het EU Flower en 
Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517828 2 x 2.5 l

TASKI Sani 100 Pur-Eco QS
Dagelijkse sanitairreiniger voor alle waterbestendige harde oppervlakken, 
voorkomt kalkopbouw. Sani 100 Pur-Eco QS wordt automatisch en precies 
verdund door de QuattroSelect unit, om totale controle en veiligheid te 
garanderen. Voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan 
Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520035 2 x 2.5 l

   SmartDose doseersysteem

TASKI Sani 100 Pur-Eco SD
Dagelijkse sanitairreiniger voor alle waterbestendige harde oppervlakken, 
voorkomt opbouw van kalk of zeepresten.  
Het slimme SmartDose concept maakt het mogelijk om makkelijk, veilig en 
accuraat geconcentreerde reinigingsproducten te doseren. Voldoet aan alle 
criteria van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520037 1.4 l

TASKI Sani Cid Pur-Eco SD
Zure dagelijkse sanitairreiniger voor alle zuurbestendige oppervlakken 
inclusief hardwatergebieden. De speciale formule geeft uitstekende 
reinigingsresultaten, terwijl kalkopbouw wordt beperkt. Het slimme 
SmartDose concept maakt het mogelijk om makkelijk, veilig en accuraat 
geconcentreerde reinigingsproducten te doseren. Voldoet aan alle criteria 
van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521593 1.4 l

TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD
Dagelijkse universele interieur / glasreiniger op alcoholbasis voor het 
streeploos reinigen van waterbestendige harde oppervlakken. Het slimme 
SmartDose (SD) concept maakt het mogelijk om makkelijk, veilig en accuraat 
geconcentreerde producten te doseren. Voldoet aan alle criteria van het EU 
Flower en Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520061 1.4 l

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD
SmartDose is een innovatief doseersysteem voor geconcentreerde dagelijkse 
reinigers die tevens EU-flower gecertificeerd zijn.De icoon instructies 
op de pomp geven eenvoudig aan hoe te doseren.Of het nu gaat om 
sproeireiniging,emmerreiniging of reinigen met een schrobzuigmachine.
Door het gesloten systeem is smartDose veilig in gebruik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517834 1,4 l

   Standaardproducten

TASKI Sani 100 Pur-Eco
Dagelijkse sanitairreiniger voor alle waterbestendige harde oppervlakken, 
voorkomt kalkopbouw en opbouw van zeepresten. 
Sani 100 Pur-Eco voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Swan ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520025 6 x 1 l
7520032 2 x 5 l

TASKI Sani Cid Pur-Eco
Zure dagelijkse sanitairreiniger voor alle zuurbestendige oppervlakken, 
inclusief hardwatergebieden. De speciale formule geeft uitstekende 
reinigingsresultaten, terwijl kalkopbouw wordt beperkt. TASKI Sani Cid Pur-
Eco voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515241 6 x 1 l
7515242 2 x 5 l

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Dagelijkse universele reiniger op alcoholbasis voor het streeploos reinigen 
van glas en alle waterbestendige harde oppervlakken. Sprint 200 Pur-Eco 
bevat oppervlakte-actieve stoffen van plantaardige oorsprong, om impact op 
het milieu te minimaliseren en een veiliger gebruik te waarborgen. Voldoet 
aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515239 6 x 1 l
7515240 2 x 5 l

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Laagschuimende neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren. 
Te gebruiken 
met alle reinigingsmethoden. Ideaal in schrobzuigmachines voor 
beschermde vloeren. 
Jontec 300 Pur-Eco voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan 
Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515246 2 x 5 l

   Periodieke reiniging harde vloeren - strippers / hechtingsreinigers

TASKI Jontec Forward free
Laagschuimend dagelijks alkalisch reinigingsproduct voor waterbestendige 
vloeren. TASKI Jontec Forward free voldoet aan alle criteria van het Nordic 
Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513115 2 x 5 l
7516873 2 x 1.5 l
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Diversey Time Buster free
Zeer doeltreffende formule zonder ammoniak. 
Op elk type vloer te gebruike en laat weinig residue en geen alkalische sporen 
na. Stript alle lagen volgens de aanbevolen graad van verdunning. Tevens 
geschikt voor niet-gemechaniseerde stripprocedures. 
Spoelen is niet nodig. Voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516775 2 x 5 l

   Periodieke reiniging harde vloeren - polymeerdispersies / sealers

TASKI Jontec Matt free
Matte polymeerdispersie, alcoholbestendig. Voldoet aan alle criteria van het 
Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513195 2 x 5 l

TASKI Jontec Eternum free
Hoogglans polymeerdispersie. Duurzaam en hard. Schob/hakstrepen laten 
zich makkelijk verwijderen. TASKI Jontec Eternum free voldoet aan alle criteria 
van het Nordic Swan Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513327 2 x 5 l

   Periodieke reiniging harde vloeren - producten in combinatie met IntelliDose

TASKI Jontec 300 free IntelliDose
Laagschuimende neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren. 
Te gebruiken in TASKI schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose 
systeem. Jontec 300 free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het Nordic 
Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516872 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Forward free IntelliDose
Laagschuimende alkalische vloerreiniger. Te gebruiken in TASKI 
schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose 
systeem. Jontec Forward free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het 
Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516873 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Tensol free IntelliDose
Geconcentreerde vloeronderhoudsreiniger. Te gebruiken in TASKI 
schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose systeem. TASKI Jontec Tensol 
free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516874 2 x 1.5 l

   Microvezel assortiment Doeken en Moppen

Ultra Reinigingsdoek
Doek van zeer hoge kwaliteit voor alle soorten reiniging. Geschikt voor alle 
oppervlakken (met uitzondering van ruwe- of met meubelwas behandelde 
oppervlakken). De prestaties zijn onderzocht en aantoonbaar met een 
wetenschappelijk rapport.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516152 Rood - 20 stuks
7516151 Blauw - 20 stuks
7516154 Geel - 20 stuks
7516153 Groen - 20 stuks

JM Ultra Damp Mop
Hoogwaardige microvezel mop. Optimale vuilopname en licht in gebruik. 
Effectieve verwijdering van bacteriën. Compleet systeem voor dagelijkse 
reiniging. Alle moppen hebben een lage oppervlakte weerstand en een hoog 
vuil absorberend vermogen. Dit zorgt voor een hoog rendement/m2 en een 
minimale belasting voor de gebruiker.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518446 - blauw 25 cm - 10 stuks
7518447 - blauw 40 cm - 10 stuks
7518448 - blauw 60 cm - 10 stuks
7518553 - rood 25 cm - 10 stuks
7518554 - rood 40 cm - 10 stuks

JM Ultra Reinigingsdoek XL
De Ultra reinigingsdoek XL is vervaardigd uit de meest kwalitatieve 
materialen om superieure reinigingsprestaties te waarborgen. De doeken 
zorgen voor optimale stof- en vuilopname voor uitstekende reiniging en 
hygiëne.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517508 Blauw - 20 stuks
7517507 Rood - 20 stuks
7517509 Groen - 20 stuks
7517510 Geel - 20 stuks

  Persoonlijke hygiëne - Soft Care vullingen

   Soft Care Handzeep

Soft Care Wash H2
Soft Care Wash is een zeer mild handreinigingsproduct, dat specifiek 
ontwikkeld is voor de gevoelige huid. Verkrijgbaar in een ronde fles met 
pompje en een vierkante fles zonder pompje. Voldoet aan alle criteria van het 
Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508210 - ronde fles met 
pompje

10 x 500 ml

7516906 - vierkante fles 
zonder pompje

10 x 500 ml

   Soft Care Sensations

Soft Care Sensations Lux 2in1 H68
Milde, verfrissende douchegel en shampoo. Soft Care Sensations Lux 2in1 
H68 voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519459 24 x 250 ml
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Soft Care Sensations Lux Handsoap H28
Luxe, fris geurende handzeep. Soft Care Sensations Lux Handsoap H28 
voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519458 24 x 250 ml

   Soft Care Select

Soft Care Lux 2in1 H68
Luxe shampoo en douchegel, zacht voor huid en haar. Schuimend product, 
kan ook als badschuim gebruikt worden. Soft Care Lux 2in1 H68 voldoet aan 
alle criteria van Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519457 28 x 300 ml
7519332 6 x 800 ml

  Persoonlijke hygiëne - Papier & Dispensers

Vouwhanddoek Puur Cellulose V-gevouwen
Vouwhanddoek V-gevouwen 
- Lagen: 2 

 
- Vel/wikkel: 200

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519229 20 x 200 vel

Servetten Puur Cellulose
Servetten Puur Cellulose 1 laags en 2 laags. Tevens in twee maten beschikbaar 
(270 x 330 mm en 330 x 330 mm).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519242 - 1 laags (330 x 
330 mm)

10 x 400 vel

7519243 - 1 laags (270 x 
300 mm)

10 x 400 vel

7519244 - 2 laags (330 x 
330 mm)

24 x 100 vel

7519245 - 2 laags (270 x 
300 mm)

24 x 100 vel

Multirol gelamineerd Puur Cellulose Ultradry
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 176 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 260 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519236 - 2 laags 2 rollen

Multirol Gelamineerd Cellulose
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 272 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 260 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519237 - 2 laags 2 rollen

Multirol Maxi Gelamineerd Cellulose
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 304 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 270 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519238 - 2 laags 2 rollen

Multirol Gelamineerd Blauw Puur Cellulose 
Ultradry
Multirol gelamineerd blauw 
- Lagen: 2 
- Lengte: 176 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 260 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519239 - 2 laags 2 rollen

Multirol Extra Sterk Puur Cellulose
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 176 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 260 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519240 2 rollen

Multirol Puur Cellulose - Medical
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 80 m 
- Vel/rol: 210 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519241 - 2 laags 6 rollen
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  Voedselveiligheid

Consulting Services
Iedere situatie is uniek, daarom biedt Diversey Consultancy op maat aan 
zowel institutionele klanten (healthcare, lodging, food service, catering, 
retail) als klanten uit de voedingsindustrie. Dat kan gaan van het uitwerken, 
onderhouden en /of verbeteren van het voedselveiligheidskwaliteitsysteem 
tot inspectie, auditing, microbiologisch onderzoek of een compleet 
opleidingprogramma.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970031 Op aanvraag

Voedselveiligheidsaudit
Een belangrijk onderdeel van het voedselveiligheidssysteem is de 
regelmatige controle op de correcte uitvoering hiervan. Onze experts 
controleren ter plekke of de HACCP procedures effectief en /of juist 
uitgevoerd zijn. Met de validatie borgt u uw systeem en borgt u een 
voedselveilige productie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970027 op aanvraag

Microbiologisch onderzoek
Als onderdeel van de voedselveiligheidsaudit, de productiemethode en 
wettelijke eisen bieden wij de mogelijkheid productmonsters te nemen en 
deze te onderzoeken op verschillende van toepassing zijnde bacteriën, gisten 
en schimmels. Op basis van de microbiologische richtwaarden zal de analyse 
plaatsvinden door een erkend laboratorium.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970030 op aanvraag

Sensor2Web draadloze 
temperatuurbewaking
Het bewaken van de koude en warme keten is essentieel voor iedereen die 
met voeding werkt. Voor een correcte en real-time temperatuurbewaking kan 
Diversey Consulting u een draadloos onlinesysteem leveren. Hiermee wordt 
het manueel noteren van temperaturen tot een minimum beperkt.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q901503 - Sensor2Web 
installatie

op aanvraag

1Q901501 - Sensor2Web 
licentie

op aanvraag

1Q901502 - Sensor2Web 
onderhoud

op aanvraag

Hygieneomics programma
Hygieneomics is een unieke auditmethode ontwikkeld door Diversey 
Consulting, die vanuit een totale benadering inventariseert en benchmarkt 
hoe het gesteld is met de bedrijfscultuur en het management aangaande 
kwaliteits- en voedselveiligheid in uw organisatie.

ARTIKELNUMMER
1Q970032

Wettelijke verificatie audit

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970028 op aanvraag

Pest Control Services

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970035 op aanvraag

Legionella Services

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970036 op aanvraag

Consultancy Training Handboek

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970038 op aanvraag

Food Safety Handboek

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970039 op aanvraag

eDoc Licentie

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1Q970040 op aanvraag

Diversey Consulting
Uw partner in voedselveiligheid en infectiepreventie.
Diversey Consulting is een onafhankelijke consultancy organisatie die specialistische diensten 
aanbiedt op het gebied van voedselveiligheid en infectiepreventie. Dankzij de ruime ervaring op 
alle vlakken van kwaliteitsmanagement, operationele efficiency en hygiëne kan Diversey Consulting 
u ondersteuning bieden bij het beheren van diverse schoonmaak gerelateerde zaken, HACCP, 
auditing, procesoptimalisatie, training en opleidingen en het behalen van erkende certificaten.
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Trainingen

  Voedselveiligheid

   Op maat per groep

Basistraining voedselveiligheid voor 
uitvoerenden
Een training die medewerkers in de grootkeuken bewust maken van de 
aanwezige gevaren op het gebied van voedselveiligheid en het feit dat 
gedrag onderdeel is van goede hygiëne. Een goede handhygiëne en 
hygiënisch werken zijn twee basiselementen voor voedselveiligheid, naast 
het op de juiste manier bewerken van voeding zoals opslag, bereiding, 
verhitting en serveren.

ARTIKELNUMMER
1Q970026 - 2 dagdelen

Vervolgtraining voedselveiligheid voor 
leidinggevenden
Een training voor leidinggevenden in de grootkeuken die kennis verschaft 
over het belang van levensmiddelenhygiëne, de effecten van voedselinfecties 
voor consumenten en bedrijven en de wettelijke verantwoordelijkheden bij 
de bewerkers en verwerkers van levensmiddelen.

ARTIKELNUMMER
1Q970026 - 4 dagdelen

Training voedselveiligheid (modulair)
De modulaire training voedselveiligheid bestaat uit verschillende 
onderwerpen die van belang zijn bij het voedselveilig handelen en 
bewerken van voedingsmiddelen en producten. Deze training kan 
worden samengesteld voor zowel leidinggevenden als medewerkers in 
een professionele keuken of restaurant. Er zal met de verantwoordelijken 
een trainingsprogramma worden samengesteld gericht op de eigen 
organisatie, waarbij verschillende onderwerpen de revue passeren. Basis 
uitgangspunt is de geldende hygiënecode evenals de constateringen welke 
eventueel worden gedaan tijdens HACCP audits. Trainingen zijn gericht 
op kennisoverdracht, gedragsverandering en beklijven van voorgestelde 
verbeteringen.

ARTIKELNUMMER
1Q970026

  Machinale vaatwas

   Op maat per groep

Training machinale vaatwas leidinggevenden
In deze training wordt naast de achtergronden van vaatwassen, vooral 
ingegaan op de aspecten die het totale proces beïnvloeden. Denk hierbij 
aan factoren die bepalend zijn voor de opbouw van de kostenstructuur, 
procesanalyse via datalogging en hoe deze te corrigeren, het voorkomen 
van grote kosten als gevolg van breuk (Breakage control), effectieve 
glasbewassing en de belangrijke aspecten in het keuzeproces van een 
nieuwe vaatwasmachine. In 2 dagdelen wordt uitvoerig ingegaan op het 
totale proces van machinale vaatwas. Het is mogelijk om de inhoud van de 
training aan te vullen met specifieke problematieken uit de werksituatie die 
voor alle cursisten van belang zijn.

ARTIKELNUMMER
1Q900220 - 2 dagdelen

Training machinale vaatwas uitvoerenden
In deze training wordt ingegaan op de achtergronden van vaatwassen, welke 
soorten vervuiling er zijn en welke processen een rol spelen om die vervuiling 
te verwijderen. De rol en de werking van vaatwasmiddelen wordt belicht. 
Tevens wordt ingegaan op hygiëne en veiligheid.

ARTIKELNUMMER
1Q900220 - 2 dagdelen

   Vrije inschrijving per persoon

Training machinale vaatwas leidinggevenden
In deze training wordt naast de achtergronden van vaatwassen, vooral 
ingegaan op de aspecten die het totale proces beïnvloeden. Denk hierbij 
aan factoren die bepalend zijn voor de opbouw van de kostenstructuur, 
procesanalyse via datalogging en hoe deze te corrigeren, het voorkomen 
van grote kosten als gevolg van breuk (Breakage control), effectieve 
glasbewassing en de belangrijke aspecten in het keuzeproces van een 
nieuwe vaatwasmachine. In 2 dagdelen wordt uitvoerig ingegaan op het 
totale proces van machinale vaatwas. Het is mogelijk om de inhoud van de 
training aan te vullen met specifieke problematieken uit de werksituatie die 
voor alle cursisten van belang zijn.

ARTIKELNUMMER
1Q900221 - 1 dagdeel

Trainingen
Vergroot uw kennis, inzicht en vaardigheden
De trainingen van Diversey leveren een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van werknemers die 
direct en indirect betrokken zijn bij de zorg voor reiniging en hygiëne op het gebied van machinale 
vaatwas, textiel verzorging, infectiepreventie, voedselveiligheid en gebouwenonderhoud. Ook 
bieden we trainingen op maat aan die door onze gespecialiseerde applicatie experts en consultants 
worden gegeven (in-company of in ons trainingscentrum te Utrecht).
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Training machinale vaatwas uitvoerenden
In deze training wordt ingegaan op de achtergronden van vaatwassen, welke 
soorten vervuiling er zijn en welke processen een rol spelen om die vervuiling 
te verwijderen. De rol en de werking van vaatwasmiddelen wordt belicht. 
Tevens wordt ingegaan op hygiëne en veiligheid.

ARTIKELNUMMER
1Q900221 - 1 dagdeel

  Gebouwenonderhoud

   Op maat per groep

Basistraining dagelijkse reiniging voor 
uitvoerenden
Deze basistraining dagelijkse reiniging is bedoeld voor het uitvoerend 
personeel van schoonmaakorganisaties en instellingen die hun vakkennis 
willen actualiseren en praktische vaardigheden willen leren. In vier dagdelen 
wordt uitvoerig ingegaan op het dagelijks onderhoud in bedrijfs- en 
instellingsgebouwen.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 4 dagdelen

Verdiepingstraining resultaatgericht werken 
en kwaliteitscontrole
Deze verdiepingstraining is bedoeld voor het uitvoerend personeel van 
schoonmaakorganisaties die ervaring hebben of de Basistraining dagelijkse 
reiniging voor uitvoerenden hebben gevolgd. In 2 dagdelen wordt uitvoerig 
aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit en efficiency van het 
schoonmaakonderhoud in de eigen werksituatie. De training is vooral gericht 
op praktische vaardigheden.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 2 dagdelen

Introductietraining JonMaster 
microvezelreiniging
Deze introductiedag is bedoeld voor uitvoerend personeel van 
schoonmaakorganisaties en instellingen. In 1 dagdeel worden 
de basis vaardigheden en voorwaarden voor succesvol gebruik 
van microvezelmaterialen voor dagelijkse reiniging toegelicht en 
gedemonstreerd.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 1 dagdeel

Specialistische training harde en elastische 
vloeren
De specialistische trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en direct 
leidinggevende die belast zijn of gaan worden met specialistische en/of 
periodieke taken binnen het schoonmaakonderhoud. 
 
In deze specialistische training worden basiskennis, vaardigheden en 
voorwaarden voor het succesvol uitvoeren en onderhouden van harde en 
elastische vloeren toegelicht en gedemontreerd. De nieuw verworven kennis 
en inzichten worden direct in praktijk gebracht door de cursisten onder 
begeleiding van de trainer.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 1 dagdeel

Specialistische training stenen vloeren
De specialistische trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en direct 
leidinggevende die belast zijn of gaan worden met specialistische en/of 
periodieke taken binnen het schoonmaakonderhoud.  
 
In deze specialistische training worden basiskennis, vaardigheden en 
voorwaarden voor het succesvol uitvoeren en onderhouden van stenen 
vloeren toegelicht en gedemonstreerd. De nieuw verworven kennis en 
inzichten worden direct in praktijk gebracht door de cursisten onder 
begeleiding van de trainer.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 1 dagdeel

Specialistische training marmer/
kalkhoudende vloeren
De specialistische trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en direct 
leidinggevende die belast zijn of gaan worden met specialistische en/of 
periodieke taken binnen het schoonmaakonderhoud. 
 
In deze specialistische training worden basiskennis, vaardigheden en 
voorwaarden voor het succesvol uitvoeren en onderhouden van marmer/
kalkhoudende vloeren toegelicht en gedemonstreerd. De nieuw verworven 
kennis en inzichten worden direct in praktijk gebracht door de cursisten 
onder begeleiding van de trainer.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 1 dagdeel

Specialistische training houten vloeren
De specialistische trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en direct 
leidinggevende die belast zijn of gaan worden met specialistische en/of 
periodieke taken binnen het schoonmaakonderhoud. 
 
In deze specialistische training worden basiskennis, vaardigheden en 
voorwaarden voor het succesvol uitvoeren en onderhouden van houten 
vloeren toegelicht en gedemonstreerd. De nieuw verworven kennis en 
inzichten worden direct in praktijk gebracht door de cursisten onder 
begeleiding van de trainer.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 1 dagdeel

Specialistische training tapijt
De specialistische trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en direct 
leidinggevende die belast zijn of gaan worden met specialistische en/of 
periodieke taken binnen het schoonmaakonderhoud. 
 
In deze specialistische training worden basiskennis, vaardigheden en 
voorwaarden voor het succesvol uitvoeren en onderhouden van tapijt 
toegelicht en gedemonstreerd. De nieuw verworven kennis en inzichten 
worden direct in praktijk gebracht door de cursisten onder begeleiding van 
de trainer.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 1 dagdeel

Specialistische training topstrippen; top- en 
recoaten
De specialistische trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en direct 
leidinggevende die belast zijn of gaan worden met specialistische en/of 
periodieke taken binnen het schoonmaakonderhoud. 
 
In deze specialistische training worden basiskennis, vaardigheden en 
voorwaarden voor het succesvol uitvoeren en onderhouden van top- en 
recoaten toegelicht en gedemonstreerd. De nieuw verworven kennis 
en inzichten worden direct in praktijk gebracht door de cursisten onder 
begeleiding van de trainer.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 2 dagdelen
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Trainingen

Training schoonmaakonderhoud voor 
gebouwen
De training schoonmaakonderhoud is bedoeld voor leidinggevend en 
begeleidend personeel van schoonmaakorganisaties en instellingen die 
zorgdragen voor inkoop, operationele planning of coördinatie en organisatie 
van schoonmaakonderhoud. 
 
In 4 dagdelen worden basiskennis en inzicht op het gebied van 
schoonmaakonderhoud, reinigingssystemen en -methoden uitgebreid 
behandeld en toegepast bij het oplossen van praktijkcases in groepsverband. 
De training is vooral gericht op het bepalen van de juiste reinigingsmethode 
voor het succesvol uitvoeren van dagelijkse en periodieke taken.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 4 dagdelen

Train de Trainer voor direct leidinggevenden
voor leidinggevend en begeleidend personeel van schoonmaakorganisaties 
en instellingen. Voor medewerkers die zorgdragen voor de juiste uitvoering 
van het shoonmaakonderhoud en regelmatig instructies en praktische 
trainingen verzorgen.  
 
In 3 dagen (6 dagdelen) worden basiskennis en inzicht op het gebied 
van schoonmaakonderhoud uitgebreid behandeld met als doel dat de 
deelnemers aan het eind van de training zelfstandig instructies kunnen 
verzorgen. De training is vooral gericht op de overdracht van methode 
technische aspecten zoals ergonomie en efficiënt handelen en daarnaast op 
de onderbouwing van reinigingsmethoden.

ARTIKELNUMMER
1Q900214 - 6 dagdelen

   Vrije inschrijving per persoon

Specialistische training topstrippen; top- en 
recoaten
De specialistische trainingen zijn bedoeld voor medewerkers en direct 
leidinggevende die belast zijn of gaan worden met specialistische en/of 
periodieke taken binnen het schoonmaakonderhoud. 
 
In deze specialistische training worden basiskennis, vaardigheden en 
voorwaarden voor het succesvol uitvoeren en onderhouden van top- en 
recoaten toegelicht en gedemonstreerd. De nieuw verworven kennis 
en inzichten worden direct in praktijk gebracht door de cursisten onder 
begeleiding van de trainer.

ARTIKELNUMMER
1Q900215 - 1 dagdeel

Training schoonmaakonderhoud voor 
gebouwen
De training schoonmaakonderhoud is bedoeld voor leidinggevend en 
begeleidend personeel van schoonmaakorganisaties en instellingen die 
zorgdragen voor inkoop, operationele planning of coördinatie en organisatie 
van schoonmaakonderhoud. 
 
In 4 dagdelen worden basiskennis en inzicht op het gebied van 
schoonmaakonderhoud, reinigingssystemen en -methoden uitgebreid 
behandeld en toegepast bij het oplossen van praktijkcases in groepsverband. 
De training is vooral gericht op het bepalen van de juiste reinigingsmethode 
voor het succesvol uitvoeren van dagelijkse en periodieke taken.

ARTIKELNUMMER
1Q900215 - 2 dagdelen

Train de Trainer voor direct leidinggevenden
voor leidinggevend en begeleidend personeel van schoonmaakorganisaties 
en instellingen. Voor medewerkers die zorgdragen voor de juiste uitvoering 
van het shoonmaakonderhoud en regelmatig instructies en praktische 
trainingen verzorgen.  
 
In 3 dagen (6 dagdelen) worden basiskennis en inzicht op het gebied 
van schoonmaakonderhoud uitgebreid behandeld met als doel dat de 
deelnemers aan het eind van de training zelfstandig instructies kunnen 
verzorgen. De training is vooral gericht op de overdracht van methode 
technische aspecten zoals ergonomie en efficiënt handelen en daarnaast op 
de onderbouwing van reinigingsmethoden.

ARTIKELNUMMER
1Q900215 - 3 dagdelen

  Infectiepreventie gezondheidszorg

   Op maat per groep

Basistraining infectiepreventie voor 
zorginstellingen
Een goede handhygiëne, hygiënisch werken en vaccinatie tegen Hepatitis-B 
en influenza zijn enkele basiselementen uit het infectiepreventiebeleid 
in verpleeg- en verzorgingshuizen. In de uitvoering van het 
infectiepreventiebeleid vervullen specialisten ouderengeneeskunde, 
verpleegkundigen en verzorgenden een centrale rol. Om hen in staat te 

voor zorginstllingen’. DOor het volgen van deze training krijgen 
verpleegkundigen en verzorgenden inzicht hoe zorginfecties ontstaan 
en hoe zij op een professionele wijze een bijdrage kunnen leveren om 
zorginfecties te voorkomen en de veiligheid van cliënten te verhogen.

ARTIKELNUMMER
1Q900223 - 1 dagdeel

Cursus Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM)
Infecties die ontstaan tijdens een verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis 
vormen een risico voor de gezonheid en veiligheid van cliënten. Bekende 
en veel voorkomende zorg gerelateerde infecties zijn urineweginfecties, 
luchtweginfecties, wondinfecties en maagdarminfecties. Verpleegkundigen 
en verzorgenden worden tijdens hun werkzaamheden regelmatig 
geconfronteerd met de problematiek van zorginfecties. Iedere 
zorgmedewerker heeft daarnaast ook wel eens situaties meegemaakt waarbij 
meerdere cliënten (en medewerkers) besmet werden door het Noro-virus. 
 
HRM-ers zijn een belangrijke schakel tussen infectiecommissie en 
zorgverleners op de vloer. Ze implementeren en evalueren procedures, om 
kennis over infectieziekten te vergroten en preventie maatregelingen te 
treffen.

ARTIKELNUMMER
1Q900223 - 10 dagdelen

Training handhygiëne en persoonlijke 
hygiëne
Een goede handhygiëne en hygiënisch werken zijn twee basiselementen 
voor een effectieve infectiepreventie in zorginstellingen. Om een goede 
handhygiëne te bereiken is het nodig om de juiste techniek te beheersen 
en inzicht te hebben in de risicomomenten tijdens de zorgverlening. Tijdens 
deze training wordt er aandacht besteed aan de juiste handhygiënetechniek 
en de risicomomenten in de zorgverlening. Er wordt aandacht besteed 
aan het verschil tussen handen reiniging en desinfectie en het gebruik van 
handschoenen.

ARTIKELNUMMER
1Q900222 - 2 uur
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Training Outbreak Management
een methodische benadering (Outbreak Management) noodzakelijk. Het 
onderzoek naar en bestrijding van uitbraken van ziekten in verpleeg- en 
ziekenhuizen is een multidisciplinaire taak die vaardigheden vraagt op het 
gebied van de klinische geneeskunde, epidemiologie, diagnostiek en het 

op een methodische wijze het hoofd te bieden. In het geval van een MRSA 
outbreak is het tevens belangrijk om de gevolgen systematisch in kaart 
te brengen voor het aanvragen van een vergoeding van de NZA (MRSA- 
beleidsregel 300).

ARTIKELNUMMER
1Q900223 - 1 dagdeel

Training persoonlijke bescherming en 
accidenteel bloedcontact
Bloed, met bloed verontreinigde lichaamsvochten en, in mindere mate, 
andere lichaamsvochten zoals speeksel of sperma kunnen infecties 
overbrengen van mens op mens. IN veel gevallen is de kans op overdracht 
klein. Omdat het echter kan gaan om ernstige infecties, verdient deze 
besmettingsweg zeker aandacht. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden ingezet, afhankelijk van de aard kan een onderverdeling worden 
gemaakt van het risico waartegen het persoonlijke beschermingsmiddel 
bescherming moet bieden. 
 
Tijdens deze training wordt er aandacht besteed aan de veiligheidsrisico’s 
voor medewekers tijdens de verzorging, verpleging of behandeling van 
cliënten. Door het volgen van deze training weten medewerkers op welke 
wijze persoonlijke beschermingsmaatregelen genomen moeten worden.

ARTIKELNUMMER
1Q900222 - 2.5 uur

Training reiniging, desinfectie en sterilisatie
Micro-organismen kunnen overleven op gebruikte materialen en 
instrumenten, vloeren en gebruiksvoorwerpen in de omgeving van cliënten. 
Reiniging, desinfectie en sterilisatie zijn methoden die worden gebruikt 
om micro-organismen zo veel mogelijk te verwijderen of te doden. Op 
deze wordt het risico op verspreiding van infectieziekten verminderd of 
voorkomen. Verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in 
de verpleeg- en verzorgingshuizen worden tijdens hun werkzaamheden 
regelmatig geconfronteerd met de problematiek van verpsreiding van 
resistente micro-organismen als MRSA, VRE, ESBL. Een goede kennis van 
reiniging, desinfectie en sterilisatie is dan ook een voorwaarde voor een 
effectieve beheersing van de infectie problematiek.

ARTIKELNUMMER
1Q900223 - 1 dagdeel

Training reiniging en desinfectie 
operatiekamers
Onder reinigen wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en 
onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen 
zich kunnen handhaven, vermeerderen en worden verspreid. De keuze voor 
nat of droog reinigen is afhankelijk van de aard van de vervuiling. Onder 
desinfectie wordt verstaan de inactivering of reductie van micro-organismen 
op levenloze oppervlakken tot een aanvaardbaar niveau. Voor een effectieve 
beheersing van de infectieproblematiek is gedegen kennis van reiniging en 
desinfectie een voorwaarde. IN deze training wordt specifiek ingegaan op het 
reinigen en desinfecteren van operatiekamers.

ARTIKELNUMMER
1Q900222 - 2.5 uur

   Vrije inschrijving per persoon

Basistraining infectiepreventie voor 
zorginstellingen
Een goede handhygiëne, hygiënisch werken en vaccinatie tegen Hepatitis-B 
en influenza zijn enkele basiselementen uit het infectiepreventiebeleid 
in verpleeg- en verzorgingshuizen. In de uitvoering van het 
infectiepreventiebeleid vervullen specialisten ouderengeneeskunde, 
verpleegkundigen en verzorgenden een centrale rol. Om hen in staat te 

voor zorginstllingen’. DOor het volgen van deze training krijgen 
verpleegkundigen en verzorgenden inzicht hoe zorginfecties ontstaan 
en hoe zij op een professionele wijze een bijdrage kunnen leveren om 
zorginfecties te voorkomen en de veiligheid van cliënten te verhogen.

ARTIKELNUMMER
1Q900224 - 1 dagdeel

Cursus Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM)
Infecties die ontstaan tijdens een verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis 
vormen een risico voor de gezonheid en veiligheid van cliënten. Bekende 
en veel voorkomende zorg gerelateerde infecties zijn urineweginfecties, 
luchtweginfecties, wondinfecties en maagdarminfecties. Verpleegkundigen 
en verzorgenden worden tijdens hun werkzaamheden regelmatig 
geconfronteerd met de problematiek van zorginfecties. Iedere 
zorgmedewerker heeft daarnaast ook wel eens situaties meegemaakt waarbij 
meerdere cliënten (en medewerkers) besmet werden door het Noro-virus. 
 
HRM-ers zijn een belangrijke schakel tussen infectiecommissie en 
zorgverleners op de vloer. Ze implementeren en evalueren procedures, om 
kennis over infectieziekten te vergroten en preventie maatregelingen te 
treffen.

ARTIKELNUMMER
1Q900224 - 5 dagen

Training Outbreak Management
een methodische benadering (Outbreak Management) noodzakelijk. Het 
onderzoek naar en bestrijding van uitbraken van ziekten in verpleeg- en 
ziekenhuizen is een multidisciplinaire taak die vaardigheden vraagt op het 
gebied van de klinische geneeskunde, epidemiologie, diagnostiek en het 

op een methodische wijze het hoofd te bieden. In het geval van een MRSA 
outbreak is het tevens belangrijk om de gevolgen systematisch in kaart 
te brengen voor het aanvragen van een vergoeding van de NZA (MRSA- 
beleidsregel 300).

ARTIKELNUMMER
1Q900224 - 1 dagdeel

Training persoonlijke bescherming en 
accidenteel bloedcontact
Bloed, met bloed verontreinigde lichaamsvochten en, in mindere mate, 
andere lichaamsvochten zoals speeksel of sperma kunnen infecties 
overbrengen van mens op mens. IN veel gevallen is de kans op overdracht 
klein. Omdat het echter kan gaan om ernstige infecties, verdient deze 
besmettingsweg zeker aandacht. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden ingezet, afhankelijk van de aard kan een onderverdeling worden 
gemaakt van het risico waartegen het persoonlijke beschermingsmiddel 
bescherming moet bieden. 
 
Tijdens deze training wordt er aandacht besteed aan de veiligheidsrisico’s 
voor medewekers tijdens de verzorging, verpleging of behandeling van 
cliënten. Door het volgen van deze training weten medewerkers op welke 
wijze persoonlijke beschermingsmaatregelen genomen moeten worden.

ARTIKELNUMMER
1Q900222 - 2.5 uur
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Trainingen

Training reiniging, desinfectie en sterilisatie
Micro-organismen kunnen overleven op gebruikte materialen en 
instrumenten, vloeren en gebruiksvoorwerpen in de omgeving van cliënten. 
Reiniging, desinfectie en sterilisatie zijn methoden die worden gebruikt 
om micro-organismen zo veel mogelijk te verwijderen of te doden. Op 
deze wordt het risico op verspreiding van infectieziekten verminderd of 
voorkomen. Verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in 
de verpleeg- en verzorgingshuizen worden tijdens hun werkzaamheden 
regelmatig geconfronteerd met de problematiek van verpsreiding van 
resistente micro-organismen als MRSA, VRE, ESBL. Een goede kennis van 
reiniging, desinfectie en sterilisatie is dan ook een voorwaarde voor een 
effectieve beheersing van de infectie problematiek.

ARTIKELNUMMER
1Q900224 - 1 dagdeel

Training reiniging en desinfectie 
operatiekamers
Onder reinigen wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en 
onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen 
zich kunnen handhaven, vermeerderen en worden verspreid. De keuze voor 
nat of droog reinigen is afhankelijk van de aard van de vervuiling. Onder 
desinfectie wordt verstaan de inactivering of reductie van micro-organismen 
op levenloze oppervlakken tot een aanvaardbaar niveau. Voor een effectieve 
beheersing van de infectieproblematiek is gedegen kennis van reiniging en 
desinfectie een voorwaarde. IN deze training wordt specifiek ingegaan op het 
reinigen en desinfecteren van operatiekamers.

ARTIKELNUMMER
1Q900222 - 2.5 uur

  Textielverzorging

   Op maat per groep

Training wastechniek en hygiëne
Om verantwoord met textiel en linnengoed om te gaan, is het belangrijk om 
een goede basiskennis te hebben over professionele textielverzorging en 
linnengoed. Onze training op dit gebied geeft u deze kennis waardoor u op 
een zo efficiënt en hygiënisch mogelijke wijze kunt werken. In deze training 
wordt ingegaan op de achtergronden van wassen, welke soorten vervuiling 
er zijn en welke processen een rol spelen om die vervuiling te verwijderne. De 
rol en de werking van wasmiddelen wordt belicht. Tevens wordt ingegaan op 
hygiëne en veiligheid.

ARTIKELNUMMER
1Q900217 - 2 dagdelen

   Vrije inschrijving per persoon

Training wastechniek en hygiëne
Om verantwoord met textiel en linnengoed om te gaan, is het belangrijk om 
een goede basiskennis te hebben over professionele textielverzorging en 
linnengoed. Onze training op dit gebied geeft u deze kennis waardoor u op 
een zo efficiënt en hygiënisch mogelijke wijze kunt werken. In deze training 
wordt ingegaan op de achtergronden van wassen, welke soorten vervuiling 
er zijn en welke processen een rol spelen om die vervuiling te verwijderne. De 
rol en de werking van wasmiddelen wordt belicht. Tevens wordt ingegaan op 
hygiëne en veiligheid.

ARTIKELNUMMER
1Q900218 - 1 dagdeel
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  Keukenhygiëne / machinale vaatwas

   HotSpots programma’s

HotSpots Hygiëne Online programma
Het HotSpots Hygiëne systeem is een online applicatie waarin alle stappen 
en actiepunten voor reiniging en desinfectie compleet worden uitgewerkt op 
basis van uw individuele situatie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A10202 Systeem set up en inventarisatie
A107209 HotSpots Hygiëne inventarisatie extra locatie
A9518 HotSpots Hygiëne abonnement (maandelijks)
A10205 HotSpots Hygiëne check

   DiTELLI

DiTELLI “Lite”
Een online management informatiesysteem dat zorgt voor eenvoudig en 
efficiënt beheer van uw vaatwas proces, water en energiekosten inbegrepen. 
Maandelijks Ditelli abonnement, versie “Lite”. Hiervoor ontvangt u elke week 
uw rapporten van de voorgaande week. Hiermee bent u altijd zeker van uw 
hygiëne, waterverbruik en operationele efficiëntie.

ARTIKELNUMMER
BE000002

DiTELLI “Suite”
Een online management informatiesysteem dat zorgt voor eenvoudig en 
efficiënt beheer van uw vaatwas proces, water en energiekosten inbegrepen. 
Maandelijks DiTELLI abonnement, versie “Suite”. Hiervoor ontvangt u dagelijks 
uw rapporten van de voorgaande dag. Hiermee bent u altijd zeker van uw 
hygiëne, waterverbruik en operationele efficiëntie. Tevens maakt u gebruik 
van de incidenten service die u via mail, sms of fax waarschuwt als directe 
actie noodzakelijk is.

ARTIKELNUMMER
BE000004

   Instructiemateriaal

HACCP Toolkit
Toolkit met documentatie waarin alle stappen en actiepunten voor reiniging, 
desinfectie en voedselveiligheid volgens HACCP richtlijnen stap-voor-stap 
zijn uitgewerkt. De HACCP Toolkit bevat werkinstructies, checklijsten, stickers 
en registratieformulieren waarmee u de juiste werkprocedures kunt naleven 
en documentatie heeft om de controles en eventuele correctieve acties vast 
te leggen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A107424 per stuk

  Gebouwenonderhoud

   Programma’s

iMAP

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A101013 NA

Jonmaster Auditing System powered by iMAP
Diversey’s iMAP systeem is een internet gebaseerd programma voor het 
verzamelen en rapporteren van data voor: o.a. kwaliteitsmanagement, 
schoonmaakscans , audits en hygiëne checks. Door de kracht van Internet 
zijn scan /audit resultaten bijna onmiddellijk beschikbaar voor analyse en 
corrigerende maatregelen. Naast de standaard systemen biedt Diversey de 
mogelijkheid op maat systemen te leveren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A153015 -0

Dagelijkse Kontrole Systeem, powered by 
iMAP
Diversey’s iMAP systeem is een internet gebaseerd programma voor het 
verzamelen en rapporteren van data voor: o.a. kwaliteitsmanagement, 
schoonmaakscans , audits en hygiëne checks. Door de kracht van Internet 
zijn scan /audit resultaten bijna onmiddellijk beschikbaar voor analyse en 
corrigerende maatregelen. Naast de standaard systemen biedt Diversey de 
mogelijkheid op maat systemen te leveren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A153016 -0

Clean-On! Gebouw
Online schoonmaakbeheersysteem voorgebouwen. Met dit systeem kunt 
u eenvoudig de kosten van schoonmaakonderhoud in kaart brengen en 
beheersen. Daarnaast kunt u hiermee efficiënt uw organisatie aansturen. 
Diversey biedt een uitgebreid pakket aan diensten  voor snelle in 
gebruikname en  effectief gebruik.

ARTIKELNUMMER
A100766

Services
Bewaak en optimaliseer uw reinigingsproces
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ServicesClean-On! Woning
Online schoonmaakbeheersysteem voor woningen en appartementen. Dit 
product is specifiek afgestemd op het berekenen van de benodigde tijd voor 
het schoonmaken en verwante handelingen in bewoners appartementen en 
woningen Diversey biedt een uitgebreid pakket aan diensten  voor snelle in 
gebruikname en effectief gebruik.

ARTIKELNUMMER
A100767

Diversey optimalisatie programma
Een programma dat bestaat dat uit verschillende onderdelen die leiden tot 
een van te voren afgesproken eind resultaat in schoonmaak -dienstverlening. 
In een gezamenlijke projectorganisatie wordt gewerkt aan de gerichte doelen 
op object /organisatie niveau.

ARTIKELNUMMER
A1096

  Infectiepreventie gezondheidszorg

Risico-inventarisatie op maat
Onze Risico-inventarisatie is zó opgesteld dat deze voor elke instelling op 
maat kan worden gemaakt. Het referentiekader zijn de landelijke richtlijnen 
van o.a. de Werkgroep Infectiepreventie. U ontvangt na afloop van de risico-
inventarisatie een rapportage met daarin een risico-inschatting en priortering. 
Wij adviseren u vervolgens bij het schrijven van een plan van aanpak.

ARTIKELNUMMER
A155652

Audit infectiepreventie
Om ervoor te zorgen dat uw kwaliteit op het gewenste niveau blijft is 
het inbouwen van meetmomenten en evalueren van procedures een 
goede borging. Diversey verzorgt daarom ook infectiepreventie audits op 
deelprocessen of audits waarbij de gehele organisatie wordt getoetst op alle 
risicofactoren.

ARTIKELNUMMER
A155653

Outbreak consultancy
Onze adviseurs infectiepreventie kunnen u begeleiden bij een outbreak van 
infectieziekten. Zij kunnen voor u de aard en omvang van de besmetting in 
kaart brengen bij cliënten en personeel. Indien nodig een ringonderzoek 
uitvoeren.  
Isolatiemaatregelen instellen en informatie verstrekken aan medewerkers, 
patiënten/cliënten en familie.

ARTIKELNUMMER
A155641

Map reiniging en desinfectie Operatiekamers
De oplossing voor reinigen en desinfecteren na elke operatie en de 
eindschoonmaak van het operatiekamer complex, conform de landelijke 
richtlijnen. Naast de algemene informatie over reiniging en desinfectie 
bieden we u aan de hand van de overzichtelijk schema’s met productgebruik, 
werkprogramma’s, een checklijst voor de schoonmaakwerkzaamheden en 
een training on the job.

ARTIKELNUMMER
A155635

Audit Operatiekamers
Na implementatie van de maatregelen is het van belang om het 
effect daarvan te evalueren. Op de uitvoering van processen in het 
operatiekamercomplex kunnen wij periodiek audits uitvoeren. Hiermee 
wordt middels een rapportage van de bevindingen met prioritering van 
de risico’s vastgesteld in welke mate de maatregelen worden nageleefd 
en effectief blijken te zijn. Controles op de naleving en de validatie van de 
maatregelen borgen de kwaliteit van de processen op de OK.

ARTIKELNUMMER
A155637

Map Kleinschalig wonen
De oplossing voor de dagelijkse reiniging bij kleinschalig wonen. Wij bieden 
u door middel van overzichtelijke schema’s met productgebruik, de juiste 
handvatten voor optimaal gebruik van de producten op de juiste plaatsen. 
De werkprogramma’s en een checklijst maken het geheel zeer overzichtelijk 
en werkbaar voor uw werknemers.

ARTIKELNUMMER
A155634

  Textielverzorging

Clax Check
Clax Check is een wasprocescontrole voor een specifiek wasproces, dit 
kan bijvoorbeeld de kookwas of witwas zijn, afhankelijk welk wasproces 
er gechecked moet worden. Diversey biedt 2 versies; Clax Check Zilver 
en Clax Check Goud, waarbij de laatste uit een uitgebreidere analyse 
bestaat. Hiervoor kan ook een full service abonnement worden afgesloten. 
Het abonnement omvat 4 servicebezoeken per jaar, waarbij tijdens het 
wasproces metingen worden verricht, waardoor de kwaliteit optimaal wordt 
gewaarborgd. Dit abonnement wordt naast een regulier service abonnement 
voor doseerapparatuur afgesloten.

ARTIKELNUMMER
A155564

Clax Programmeren

ARTIKELNUMMER
A155565
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  Suma doseerapparatuur
Een concentratie van oplossingen voor keukenreiniging.

   Divermite

Met het Divermite systeem bent u altijd verzekerd van de juiste dosering 
reinigingsmiddel.

liter pouches met zeer geconcentreerd product.

Divermite D2.4 dispenser
Dispenser te gebruiken met Suma Total D2.4 conc. De stevige navulzak 
met geconcentreerd product is eenvoudig te plaatsen in de dispenser. De 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
67538 per stuk

Suma Total D2.4 conc
Extra geconcentreerde keuken allesreiniger voor toepassing in de Divermite 
dispenser. Al meer dan 20 jaar dé allesreiniger in de keuken. Sterk ontvettend. 
Maakt periodieke reiniging in principe overbodig. Reiniging en desinfectie in 
één stap kan in combinatie met Suma Tab D4.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513781 4 x 1,5 l

Suma Tab D4
Chloortabletten voor desinfectie van alle oppervlakken, inclusief 
voedselcontactplaatsen. Kan in combinatie met Suma Total D2.4 en Suma 
Total D2.4 conc gebruikt worden. Toelatingsnummer 7321N.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514148 4 x 300 stuks

Divermite D1 dispenser
Handige dispenser voor montage op de muur, te gebruiken met Suma Star 
D1 Plus. De stevige navulzak met zeer geconcentreerd product is eenvoudig 
te plaatsen in de dispenser. De dispenser verzekert u altijd van de juiste 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
67067 per stuk

Suma Star D1 Plus
in het Divermite D1 doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010000 4 x 1,5 l

   Diverflow met Sure Link

Suma Star D1 Plus
in het Diverflow met Sure Link doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518525 4x1,5l-Diverflow met Sure Link

Suma Multi conc D3 conc (Diverflow met SL)
Zeer hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor gebruik in het Diverflow 
met Sure Link doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518591 4 x 1,5 l

Bottle Kit  D3
Set lege sprayflacons voor gebruik in het Diverflow met Sure Link 
doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518702 6 stuks

Suma Bac D10
Gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel op basis van quaternaire 
ammoniumchloride voor gebruik in het Diverflow met Sure Link 
doseersysteem. Toelatingsnummer 11398N.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518949 4 x 1,5 l

Bottle Kit D10
Set lege sprayflacons voor gebruik in het Diverflow met Sure Link 
doseersysteem en Divermite.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204366 6 stuks

Keukenhygiëne
De simpele en effectieve route naar een schone keuken.
Een uitgebreid assortiment van producten, systemen, doseerapparatuur en hulpmaterialen voor het 
reinigen en desinfecteren van keukenoppervlakken.
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Keukenhygiëne

Diverflow SL R-Gap High Flow dispenser (excl. 
installatie-onderdelen)
Dispenser voor dosering van Diverflow met Sure Link reinigingsmiddelen. 
Hoog debiet voor dosering in emmer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1212112 per stuk

Diverflow SL R-Gap Low Flow dispenser (excl. 
installatie-onderdelen)
Dispenser voor dosering van Diverflow met Sure Link reinigingsmiddelen. 
Laag debiet voor dosering in sprayflacon.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1212113 per stuk

   Sprayreinigingssystemen

De Suma Sprayreinigingssystemen zijn veilige, kwalitatief hoogwaardige 
wandtoestellen (KIWA keur). Ze worden geleverd inclusief slang en spuitpistool 
en zijn geschikt voor de automatische dosering van o.a. Suma Total D2.4 en 
Suma Bac D10. Voor een nog effciëntere reiniging kan het systeem uitgebreid 
worden met een slanghaspel.

J2000 Duo
Compact wanddoseertoestel. Geschikt voor automatische dosering van 
twee producten (venturi systeem). Zeer compleet, geleverd met 20 m slang, 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A102400 per stuk

J2000 aftapkraan voor emmers
Aftapkraan en een slangetje voor dosering in een emmer (naast bestaande 
dosering via pistool).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
BE001114 per stuk

Suma K7 doseer-sproeisysteem
Hoog kwalitatief doseersysteem voor reiniging van keukens. Doseert 
automatisch de gewenste hoeveelheid product en versproeid het 
productmengsel met lage druk. De K7 wordt gebruikt met een reinigings- of 
desinfectiemiddel, maar kan ook uitgerust worden met het foambooster 
pistool in combinatie met een gelreinigingsmiddel zoals Suma Gel Force D3.2.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
BE800010 per stuk

Slanghaspel - RVS
Zelfopwindbare RVS-slanghaspel is geschikt voor zowel Sumajet als voor de 
J2000. Inclusief 20 m slang en spuitpistool.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7091049 per stuk

   Gelreiniging

Gelreiniging staat garant voor snelle en plezierige reiniging van grote of 
sterk vervuilde oppervlakken. Het maakt mechanische actie door middel van 
schrobben overbodig.

Suma Mini Gelsysteem
Compact doseersysteem voor Suma Gel Force D3.2 en Suma Tab D4. 
Bestaande uit een tweetal sproeipotten, een spuitpistool en een slang met  
bajonetkoppeling. Eenvoudig aan te sluiten op de waterleiding.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A155648 per stuk

Suma Mini Gelsysteem ophangbeugel
Ophangbeugel voor Suma Mini Gelsysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A102300 per stuk

J2000 Duo
Compact wanddoseertoestel. Geschikt voor automatische dosering van 

liter cans. Spuitpistool tbv schuimlans en schuimlans moeten apart besteld 
worden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A102400 per stuk

Spuitpistool tbv schuimlans
Speciale spuitpistool tbv schuimlans voor Suma Gel Spuitpistoolsysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
BE840098 per stuk

Schuimlans te koppelen op spuitpistool
Speciale lans voor Suma Gel Spuitpistoolsysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
BE840100 per stuk

Suma Gel Force D3.2
Krachtig gelreinigingsmiddel. Toepasbaar in grootkeukens, retail en 
zwembaden. Door de goede hechting van het product aan oppervlakken is 
mechanische actie (schrobben) overbodig, dus het is tijdbesparend. Makkelijk 
afspoelbaar.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512919 2 x 5 l
7512920 20 l
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Suma Tab D4
Chloortabletten voor desinfectie van alle oppervlakken, inclusief 
voedselcontactplaatsen. Kan in combinatie met Suma Total D2.4 en Suma 
Total D2.4 conc gebruikt worden. Toelatingsnummer 7321N.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514148 4 x 300 stuks

  Dagelijkse reiniging en desinfectie

Suma Total D2.4
Al meer dan 20 jaar dé allesreiniger in de keuken. Sterk ontvettend. Maakt 
periodieke reiniging van o.a. vloeren in principe overbodig. Reiniging en 
desinfectie in één stap kan in combinatie met Suma Tab D4. Zuinig in gebruik 
door de uitgekiende doseerhals.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7010163 - doseerflacon 12 x 1 l
A100394 - can 2 x 5 l
A100809 - can 20 l

Suma Total D2.4 conc
Extra geconcentreerde keuken allesreiniger voor toepassing in de Divermite 
dispenser. Al meer dan 20 jaar dé allesreiniger in de keuken. Sterk ontvettend. 
Maakt periodieke reiniging in principe overbodig. Reiniging en desinfectie in 
één stap kan in combinatie met Suma Tab D4.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513781 4 x 1,5 l

Suma Multi conc D3 conc (Diverflow met SL)
Zeer hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor gebruik in het Diverflow 
met Sure Link doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518591 4 x 1,5 l

Suma Tab D4
Chloortabletten voor desinfectie van alle oppervlakken, inclusief 
voedselcontactplaatsen. Kan in combinatie met Suma Total D2.4 en Suma 
Total D2.4 conc gebruikt worden. Toelatingsnummer 7321N.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514148 4 x 300 stuks

RVS ophangbeugel voor Suma Tab D4
RVS ophangbeugel voor Suma Tab D4 chloortabletten pot.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7089905 per stuk

Suma Bac D10
Gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel op basis van quaternaire 
ammoniumchloride. Toelatingsnummer 11398N. Verkrijgbaar als flacon, can, 
pouch en specifiek voor de Diverflow met Sure Link doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510741 6 x 2 l - flacon
7510742 2 x 5 l - can
7517230 4 x 1,5 l - pouch
7518949 4 x 1,5 l - Diverflow met SL

Suma Bac D10 - SmartDose
Suma Bac D10 is een EN goedgekeurd reinigings- en desinfectiemiddel. Ideaal 
voor het schoonhouden en desinfecteren van de keuken.  
 
SmartDose is een nieuw doseersysteem dat automatisch de juiste 
hoeveelheid product voor flacon, emmer of wasbak doseert. Er zijn twee 
doseereenheden mogelijk waardoor er geen over- of onderdosering van het 
product plaatsvindt. 
 
SmartDose is de ideale oplossing voor kleinere locaties waar in het bijzonder 
interesse bestaat voor een eenvoudige aanpak: minder producten, geen 
complexiteit, geen installaties, geen onderhoud of service.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517553 2 x 1,4 L

Suma Multipurpose Cleaner D2.3 - SmartDose
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 is een allesreiniger toepasbaar in vier 
verschillende reinigingsgebieden in de keuken (4-in-1): reiniging van 
watervaste oppervlakken, vloerreiniging, handafwas en glasreiniging. 
SmartDose is een nieuw doseersysteem dat automatisch de juiste 
hoeveelheid product voor flacon, emmer of wasbak doseert. Er zijn twee 
doseereenheden mogelijk waardoor er geen over- of onderdosering van het 
product plaatsvindt. SmartDose is de ideale oplossing voor kleinere locaties 
waar in het bijzonder interesse bestaat voor een eenvoudige aanpak: minder 
producten, geen complexiteit, geen installaties, geen onderhoud of service.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517317 2 x 1,4 L

SmartDose ophangbeugel
Ophangbeugel voor 2 SmartDose flessen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
66285 per stuk

SmartDose sproeiflacons
Sproeiflacons voor Suma Multipurpose Cleaner D2.3 en Suma Bac D10 in 
SmartDose. Er zijn zes flacons in een doos met losse etiketten voor beide 
producten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517494 6 x 750 ml

Suma Star D1 Plus
in het Divermite D1 doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010000 4 x 1,5 l
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Keukenhygiëne

Suma Light D1.2
Geconcentreerd handafwasmiddel, fris geparfumeerd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511933 - flacon 6 x 1 l
7508229 - can 2 x 5 l

Suma Multi D2
Krachtig reinigingsmiddel voor alle afwasbare oppervlakken in grootkeukens, 
zoals vloeren, wanden, plafonds en algemene apparatuur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010025 6 x 2 l

  Ondersteunende producten

Suma Alcoholdoekjes
het reinigen van o.a. thermometervoelers en kleine oppervlakken. 160 
doekjes in afsluitbare pot.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519166 6 x 1 pot

RVS ophangbeugel voor alcoholdoekjes
RVS ophangbeugel voor pot alcoholdoekjes.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A107037 per stuk

Etha Plus
Op ethanol gebaseerd desinfectiemiddel. Ideaal voor het tussentijds 
desinfecteren van kleine oppervlakken. Het product is toepasbaar in o.a. de 
gezondheidszorg, voedingsmiddelenindustrie, horeca en retail.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517947 12 x 500 ml
7516915 2 x 5 l

Etha Plus lege sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516944 5 x 0,5 l

Kraantje 5 l

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510413 per stuk

Suma Extend D3
Aluminiumveilig, gebruiksklaar ontvettingsmiddel voor zware vervuiling. 
Inclusief flexibele schuimlans (1 per verpakking).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010036 6 x 2 l

Suma Calc D5
Geconcentreerd ontkalkingsmiddel voor periodiek gebruik. Voor het 
verwijderen van kalkaanslag van keukenapparatuur o.a. vaatwasmachines, 
au-bain-marie, thee- en koffiemachines.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010045 6 x 2 l

Suma Rapid D6
Krachtige gebruiksklare sproeireiniger voor het streeploos reinigen van glas 
en interieur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511964 6 x 750 ml

Suma Inox Classic D7
Gebruiksklaar onderhoudsmiddel voor RVS oppervlakken. Geeft glans aan 
roestvrij staal. Geschikt voor RVS dat in contact komt met water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010209 6 x 750 ml

Suma Inox D7.1
Gebruiksklaar onderhoudsmiddel voor RVS oppervlakken. Geeft glans aan 
roestvrij staal. Vuilafstotende, unieke formule. Laat geen vette laag achter en 
zorgt dat vuil minder gemakkelijk hecht.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513553 6 x 750 ml
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  Speciale applicaties

   Ovenreiniging

De Suma producten voor ovenreiniging zijn speciaal ontwikkeld om de beste 
resultaten zo efficiënt mogelijk te behalen. De producten staan voor een 
doeltreffende verwijdering van ingedroogde vetten en zorgen voor een snel, 
streeploos en glanzend resultaat.

Suma Grill D9
Krachtige oven- en grillreiniger voor periodieke verwijdering van zware 
vervuilingen van o.a. ovens, bakplaten en grills. Hecht uitstekend op verticale 
oppervlakken. Inclusief schuimlans.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519518 - flacon + 
foamreiniger

3x2x750 ml

7010064 - flacon incl. 
flexibele foamtrigger

6 x 2 l

Schuimlans met slang en dop voor 2 L Suma 
Grill D9 flacons
Schuimlans met slang en dop voor 2 L Suma Grill D9 flacons.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516571 per stuk

Suma Grill Hi-temp D9.8
Oven- en grillreiniger speciaal ontwikkeld voor een optimale prestatie bij nog 
warme ovens, bakplaten en grills (max 100°C).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6068775 6 x 2 l

Suma Grill Hi-temp D 9.8 Applicator
Speciale applicator voor Suma Grill Hi-temp D9.8.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516208 per stuk

Suma Frit D9.1
Krachtige ontvetter in poedervorm voor periodieke reiniging van friteuses en 
filters van afzuigkappen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010069 10 kg

Suma Auto Oven Clean D9.10
De vloeibare reiniger is speciaal ontwikkeld voor de veilige en efficiënte 
reiniging van ovens met een automatisch reinigingsprogramma. Te gebruiken 
in combinatie met het Auto Oven Rinse naspoel- neutralisatiemiddel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513570 - SafePack 10 l

Suma Auto Oven Rinse D9.11
De vloeibare naspoel- en neutralisatiemiddel is speciaal ontwikkeld 
voor de veilige en efficiënte reiniging van ovens met een automatisch 
reinigingsprogramma. Te gebruiken in combinatie met de Auto Oven Clear 
reiniger.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517473 - SafePack 10 l

   Koffiemachinereiniging

Lekkere koffie start met een schone machine.
Het Suma Coffee assortiment biedt u een specifiek productaanbod voor 
elke machine. Eenvoudig en efficiënt in gebruik ze geven uitstekende 
reinigingsresultaten.

Suma CoffeeClean
Krachtige, vloeibare koffiemachinereiniger voor het verwijderen van koffie-, 
thee-, chocolade-, en melkaanslag.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513603 2 x 2 l
7510051 6 x 2 l

Doseerdop Suma CoffeeClean
Doseerdop met ontluchting voor Suma CoffeeClean.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510494 6 stuks

Doseerfles Suma CoffeeClean
Handige doseerfles voor Suma CoffeeClean.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516542 6 stuks

Suma Caffé
Krachtige, aluminiumveilige vloeibare koffiemachinereiniger voor traditionele 
espressomachines.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517692 2 x 1 l

Suma EspressoClean
Unieke, geheel oplosbare sachets in cupvorm voor reiniging van koffie- en 
theezetsystemen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514062 2 x 100 x 1,5 g

Suma Coffee Tabs conc
Reiniger in tabletvorm voor het zetsysteem van volautomatische 
espressomachines en bean-to-cup koffie-automaten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516306 2 x 200 x 1,1g
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Suma MilkClean
Krachtige vloeibare reiniger en ontkalker voor melkleidingen in 
koffiemachines.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514823 2 x 2 l

Koffiemachine reinigingsborstelset
Vier soorten pijpenborstels voor reiniging van koffiemachines.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515305 1 st

   Speciale applicaties diversen

Suma Mini Gelsysteem
Compact doseersysteem voor Suma Gel Force D3.2 en Suma Tab D4. 
Bestaande uit een tweetal sproeipotten, een spuitpistool en een slang met  
bajonetkoppeling. Eenvoudig aan te sluiten op de waterleiding.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A155648 per stuk

Suma Mini Gelsysteem ophangbeugel
Ophangbeugel voor Suma Mini Gelsysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A102300 per stuk

Suma Gel Force D3.2
Krachtig gelreinigingsmiddel. Toepasbaar in grootkeukens, retail en 
zwembaden. Door de goede hechting van het product aan oppervlakken is 
mechanische actie (schrobben) overbodig, dus het is tijdbesparend. Makkelijk 
afspoelbaar.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512919 2 x 5 l
7512920 20 l

Suma Freeze D2.9
Gebruiksklare diepvriesreiniger zonder de noodzaak de diepvries eerst te 
ondtdooien.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522169 2 x 5 l

Suma Silver D8
Snelwerkende dompelreiniger voor zilveren en verzilverde voorwerpen zoals 
bestek en schalen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516503 2 x 5 l

  Keuken hulpmaterialen
Een hulpmaterialen assortiment dat de hygiëne compleet maakt.

Suma Lavette Hygiënedoeken
Semi-disposable hygiënedoeken voor ruimten waar voedsel wordt bereid. 
Goede vochtopname. Door unieke toevoeging geen bacteriegroei in 

om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te 
voorkomen en ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517443 - rood 6 x 25 stuks
7517444 - blauw 6 x 25 stuks
7517445 - groen 6 x 25 stuks
7517446 - geel 6 x 25 stuks

Afwasborstel klein - medium hard
Beschikbaar in kleuren: rood, blauw, geel en groen om kleurcodering 
te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en 
ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509547- rood 5 stuks
7509548 - blauw 5 stuks
7509549 - groen 5 stuks
7509550 - geel 5 stuks

Afwasborstel met korte steel - medium hard
mm. Beschikbaar in kleuren: rood, blauw, geel en groen om kleurcodering 
te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en 
ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507471, rood 2 stuks
7507473, blauw 2 stuks
7507475, groen 2 stuks
7507477, geel 2 stuks

Afwasborstel met korte steel - hard
Beschikbaar in kleuren: rood, blauw, geel en groen om kleurcodering 
te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en 
ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506190 - rood 2 stuks
7506200 - blauw 2 stuks
7506210 - groen 2 stuks
7506220 - geel 2 stuks

Afwasborstel met lange steel - medium hard
mm. Beschikbaar in kleuren: rood, blauw, geel en groen om kleurcodering 
te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en 
ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509541 - rood 2 stuks
7509542 - blauw 2 stuks
7509543 - groen 2 stuks
7509544 - geel 2 stuks
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Afwasborstel met lange steel - hard
Beschikbaar in kleuren: rood, blauw, geel en groen om kleurcodering 
te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en 
ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506150 - rood 2 stuks
7506160 - blauw 2 stuks
7506170 - groen 2 stuks
7506180 - geel 2 stuks

Handborstel met steel - medium hard
Beschikbaar in kleuren: rood, blauw, geel en groen om kleurcodering 
te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en 
ondersteunt het 
waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507447 - rood 2 stuks
7507449 - blauw 2 stuks
7507451 - groen 2 stuks
7507453 - geel 2 stuks

Handborstel met steel - hard
in kleuren: rood, blauw, geel en groen om kleurcodering te faciliteren. 
Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en ondersteunt het 
waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506030 - rood 2 stuks
7506040 - blauw 2 stuks
7506050 - groen 2 stuks
7506060 - geel 2 stuks

Werkborstel zonder steel
in kleuren: rood, blauw, geel en groen om kleurcodering te faciliteren. 
Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en ondersteunt het 
waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509551 - rood 2 stuks
7509552 - blauw 2 stuks
7509553 - groen 2 stuks
7509554 - geel 2 stuks

Pijpenborstel
rood, blauw, geel en groen om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering 
helpt kruisbesmetting te voorkomen en ondersteunt het waarborgen van 
voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506090 - rood 2 stuks
7506120 - blauw 2 stuks
7506130 - groen 2 stuks
7506140 - geel 2 stuks

Handstoffer
rood, blauw, geel en groen om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering 
helpt kruisbesmetting te voorkomen en ondersteunt het waarborgen van 
voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507250 - rood 2 stuks
7506100 - blauw 2 stuks
7507459 - groen 2 stuks
7507270 - geel 2 stuks

Stofblik
groen om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te 
voorkomen en ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507260 - rood per stuk
7506110 - blauw per stuk
7507464 - groen per stuk
7507280 - geel per stuk

Veger - medium hard
rood, blauw, geel en groen om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering 
helpt kruisbesmetting te voorkomen en ondersteunt het waarborgen van 
voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7505910 - rood per stuk
7505920 - blauw per stuk
7505930 - groen per stuk
7505940 - geel per stuk

Veger - zacht
rood, blauw, geel en groen om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering 
helpt kruisbesmetting te voorkomen en ondersteunt het waarborgen van 
voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7505950 - rood per stuk
7505960 - blauw per stuk
7505970 - groen per stuk
7505980 - geel per stuk

Vloerbezem

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507430 per stuk

Vloerschrobber
Vloerschrobber, harde borstelharen; 400 x 60 x 26 mm. Beschikbaar in kleuren: 
rood, blauw, geel en groen om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering 
helpt kruisbesmetting te voorkomen en ondersteunt het waarborgen van 
voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7505990 - rood per stuk
7506000 - blauw per stuk
7506010 - groen per stuk
7506020 - geel per stuk
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Vloertrekker met flexibele trekker en witte 
rubbers
Vloertrekker met flexibele trekker en witte, hygiënische rubbers. Beschikbaar 
in werkbreedte 400mm en 600mm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511008 - 400mm per stuk
7511009 - 600mm per stuk

Vloertrekker standaard met zwart rubber
Vloertrekker standaard met zwart rubber. Beschikbaar in werkbreedte 
400mm en 600mm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507417 - 400mm per stuk
7505370 - 600mm per stuk

Vervangrubbers t.b.v. vloertrekkers
Vervangrubbers t.b.v. vloertrekkers.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511010 - 400mm, wit 5 stuks
7511011 - 600mm, wit 5 stuks
7507418 - 400mm, zwart 5 stuks
7507290 - 600mm, zwart 5 stuks

Steel
 

Beschikbaar in kleuren: wit, rood, blauw, geel en groen om kleurcodering 
te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te voorkomen en 
ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507422 - wit per stuk
7507423 - rood per stuk
7507424 - blauw per stuk
7507425 - groen per stuk
7507426 - geel per stuk

Grip all steelhouder (hold up)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7507357 per stuk

Steelhouder met 3 klemmen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
BE086990 per stuk

Klem voor steelhouder

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
BE086999 per stuk

Emmer - 7 liter
Emmer, 7 liter. Beschikbaar in kleuren: wit, rood, blauw, geel en groen 
om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te 
voorkomen en ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7504040 - wit per stuk
7504020 - rood per stuk
7504010 - blauw per stuk
7506400 - groen per stuk
7504030 - geel per stuk

Diversey reinigingsspons
Reinigingsspons 14 x 8 cm met greep. Gemaakt van synthetisch materiaal 
met witte krasvrije pad. Beschikbaar in kleuren: rood, blauw, geel en groen 
om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te 
voorkomen en ondersteunt het 
waarborgen van voedselveiligheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515479 - rood 10 stuks
7515480 - blauw 10 stuks
7515481 - geel 10 stuks
7515482 - groen 10 stuks

TASKI 3M Paarse Handpad

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515915 24 stuks

RVS Reinigingsspons
Reinigingsspons van RVS-draad, circa 60 g.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515921 10 stuks

Bakplaatreiniger - 1 pad plus houder
Bakplaatreiniger met verwisselbare pads.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A102313 per stuk

Bakplaatreiniger - 10 pads
Pads voor bakplaatreiniger.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A102312 10 stuks

Padhouder met steel - wit

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509539 2 stuks
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Hi-temp pad - medium hard
Hi-temp sandwich pad voor padhouder met steel, medium hard.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
BE000400 per stuk

Latex wegwerphandschoenen
Wegwerp latexhandschoenen in een dispenserdoos. Product zonder poeder. 
100 st/doos. Beschikbaar in maten small (6-7), medium (7-8) en large (8-9).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
310430 100 stuks - Small
310431 100 stuks - Medium
310432 100 stuks - Large

  Keukenhygiëne diversen

Doseerdop 20 ml
Losse 20 ml doseerdop vor 2 liter flessen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510493 6 stuks

Doseerpompje

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A3746 5 stuks



35

M
achinale Vaatw

as

  Automatische Dosering Machinale Vaatwas - Vloeibaar

   Eentanks machines - Suma Systeem

Het Suma Systeem bestaat uit uitgekiende producten die zelfs de zwaarste 
vervuiling te lijf gaan. De juiste dosering is van groot belang voor de kwaliteit en 
het resultaat van uw vaatwas proces. Diversey heeft daarvoor betrouwbare en 
gebruiksvriendelijke doseerapparatuur ontwikkeld. Voor de veiligheid van uw 
mensen worden de Suma producten geleverd in veilige, gesloten verpakkingen: 
handig in gebruik en nagenoeg geen residu. Kortom, het Suma Systeem is hét 
systeem voor een perfect schone vaat!

Suma Ultra Pur-Eco L2
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor zacht water goedgekeurd volgens 
de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516071 - SafePack 10 l

Suma Nova Pur-Eco L6
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor middelhard water goedgekeurd 
volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. Veilige, SafePack 
verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516072 - SafePack 10 l

Suma Jade Pur-Eco L8
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor hard water, veilig voor aluminium 
en goedgekeurd volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. Veilige, 
SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516079 - SafePack 10 l

Suma Select Pur-Eco A7
Geconcentreerd schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas, goedgekeurd volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. 
Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516556 - SafePack 10 l

Suma Ultra L2
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor zacht water. Veilige, SafePack 
verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510152 - SafePack 10 l

Suma Nova L6
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor hard water. Veilige, SafePack 
verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510153 - SafePack 10 l

Suma Combi+ LA6
Vloeibaar vaatwasmiddel en naspoelmiddel gecombineerd in één product. 
Suma Combi+LA6 is gebaseerd op de nieuwste technologie voor het 
combineren van een geconcentreerd vloeibaar machinaal vaatwasmiddel 
en naspoelmiddel in één. Suma Combi+ is speciaal geformuleerd om vuil te 
verwijderen in zacht tot middelhard water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521459 - SafePack 10 l

Suma Alu L10
Vloeibaar chloorvrij vaatwasmiddel voor middelhard water, veilig voor 
aluminium. Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510154 - SafePack 10 l

Suma Select A7
Geconcentreerd schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas. Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510155 - SafePack 10 l

Suma Crystal A8
Geconcentreerd schuimremmend zuur naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas. Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510156 - SafePack 10 l

Machinale Vaatwas
Terwijl u zorgt voor uw maaltijden, zorgen wij voor uw 
vaatwas.
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Suma Super L1
Chloorhoudend vloeibaar vaatwasmiddel voor zacht tot middelhard water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010166 - Can 10 l
7010072 - Can 20 l

Suma Lima L3
Chloorhoudend vloeibaar vaatwasmiddel voor middelhard tot hard water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010097 - Can 10 l
7010077 - Can 20 l

Suma Combi+ LA6
Vloeibaar vaatwasmiddel en naspoelmiddel gecombineerd in één product. 
Suma Combi+LA6 is gebaseerd op de nieuwste technologie voor het 
combineren van een geconcentreerd vloeibaar machinaal vaatwasmiddel 
en naspoelmiddel in één. Suma Combi+ is speciaal geformuleerd om vuil te 
verwijderen in zacht tot middelhard water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521465 - Can 2 x 5 l
7521461- Can 20 l

Suma Blend L7
Chloorhoudend vloeibaar vaatwasmiddel voor zacht water, veilig voor 
aluminium.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010088 - Can 20 l

Suma Rinse A5
Schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale vaatwas.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010160 - Can 2 x 5 l

Suma Select A7
Geconcentreerd schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508352 - Can 2 x 5 l
7010138 - Can 20 l

Suma Crystal A8
Geconcentreerd schuimremmend zuur naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010162 - Can 2 x 5 l

   Meertanks machines - Suma Forte Systeem

Het meertankssysteem voor glanzende resultaten.
Het Suma Forte Systeem bestaat uit 4 machinale vaatwas producten die zelfs 
de zwaarste vervuiling te lijf gaan. Het vaatwasmiddel wordt toegediend door 
middel van robuuste SLC pompen. Door de veilige SafePack verpakking blijft 
er geen residu achter en is het product makkelijk te hanteren. Voor nog beter 
en gemakkelijker gebruik hebben we het online management systeem DiTELLI 
ontwikkeld die uw vaatwasproces optimaliseert. Het Suma Forte Systeem is hét 
systeem voor meertanksvaatwasmachines.

Suma Forte plus Pur-Eco L54
Hoog geconcentreerd machinaal vaatwasmiddel voor zacht tot middelhard 
water, goedgekeurd volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. 
In combinatie met Suma Des T30 zal het de meest hardnekkige koffie- en 
theevlekken verwijderen. Veilige, SafePack 10 liter of 200 liter (XL) verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516078 - SafePack 10 l
7516474 - SafePack XL 200 l

Suma Select Pur-Eco A7
Geconcentreerd schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas, goedgekeurd volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel. 
Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516556 - SafePack 10 l

Suma Forte plus L54
Hoog geconcentreerd machinaal vaatwasmiddel voor zware vervuiling, te 
gebruiken in zacht tot middelhard water. In combinatie met Suma Des T30 
zal het de meest hardnekkige koffie- en theevlekken verwijderen. Veilige, 
SafePack 10 liter of 200 liter (XL) verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510149 10 l
7513712 200 l

Suma Select A7
Geconcentreerd schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas. Veilige, SafePack verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510155 - SafePack 10 l

Suma Des T30
Geconcentreerd hygiënisch bleekmiddel voor machinale vaatwas, speciaal 
ontwikkeld voor uitstekende vlekverwijdering in combinatie met Suma Forte 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510150 - SafePack 10 l
7513713 - SafePack XL 200 l

Suma Power T57
Booster voor verwijdering van zetmeel en vuil in combinatie met Suma Forte 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510151 - SafePack 10 l
7513714 - SafePack XL 200 l
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Suma Super L1
Chloorhoudend vloeibaar vaatwasmiddel voor zacht tot middelhard water. 
Veilige en ergonomische, SafePack XL of XXL verpakking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513715 - SafePack XL 200 l
A100827 - SafePack XXL 900 l

  Automatische Dosering Machinale Vaatwas - Poeder

Suma Revoflow is een innovatief, eenvoudig te gebruiken doseersysteem 
ontwikkeld voor hoogwaardige prestaties, meer flexibiliteit en veiligheid. Dit 
2 of 3 componenten doseersysteem levert een flexibele, op maat gemaakte 
oplossing voor iedere situatie. Eenvoudig te gebruiken, veilig te hanteren en 
efficiënt in gebruik, Revoflow is de allernieuwste innovatie op het gebied van 
vaatwas technologie.

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2
Hoog geconcentreerd machinaal vaatwasmiddel in poeder vorm voor zacht 
tot middelhard water. Te gebruiken in het Revoflow systeem. Ergonomisch, 
lichtgewicht verpakking is veilig en eenvoudig in gebruik. goedgekeurd 
volgens de richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519982 3 x 4.5 kg

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18
Geconcentreerd schuimremmend zuur naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas. Te gebruiken in het Revoflow systeem. Ergonomische, lichtgewicht 
verpakking: is veilig en ergonomisch in gebruik. Goedgekeurd volgens de 
richtlijnen van het Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518739 3 x 4 l

Suma Revoflow Max P1
Hoog geconcentreerd machinaal vaatwasmiddel in poeder vorm voor zacht 
tot middelhard water. Te gebruiken in het Revoflow systeem. Ergonomische, 
lichtgewicht verpakking is veilig en eenvoudig in gebruik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514621 3 x 4,5 kg

Suma Revoflow Clean P5
Hoog geconcentreerd machinaal vaatwasmiddel in poeder vorm voor 
middelhard tot hard water. Te gebruiken in het Revoflow systeem. 
Ergonomische, lichtgewicht verpakking is veilig en eenvoudig in gebruik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514622 3 x 4,5 kg

Suma Revoflow Clear A11
Geconcentreerd schuimremmend zuur naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas. Te gebruiken in het Revoflow systeem. Ergonomische, lichtgewicht 
verpakking is veilig en eenvoudig in gebruik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514625 3 x 4 l

Suma Revoflow Des T32
Extra sterk geconcentreerd hygiënisch bleekmiddel in poedervorm voor 
machinale vaatwas. Te gebruiken in het Revoflow systeem. Ergonomische, 
lichtgewicht verpakking is veilig en eenvoudig in gebruik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515380 3 x 4 kg

Suma Unison Maxi G3
Geconcentreerd machinaal vaatwasmiddel in poeder vorm voor middelhard 
tot hard water. Te gebruiken in het Unison systeem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010119 3 x 4,5 kg

Suma Unison Brite A1
Geconcentreerd schuimremmend zuur naspoelmiddel voor machinale 
vaatwas. Te gebruiken in het Unison systeem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010151 3 x 4 l

  Machinale Vaatwas - Glasverzorging

Suma Glass Protect L44
Vloeibaar chloorvrij machinale vaatwas glaswasmiddel voor middelhard 
water, voorkomt glascorrosie en onprettige geuren in glaswerk.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521566 10 l - SafePack
7513947 2 x 5 l - Can

Suma Rinse A5
Schuimremmend neutraal naspoelmiddel voor machinale vaatwas.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010160 - Can 2 x 5 l

  Handmatige Dosering Machinale Vaatwas

Suma DIFY MA1
Een uniek, handmatig gedoseerd 6-in-1 waterolposbaar sachet voor 

J-Watcher geeft op tijd aan of een nieuwe sachet nodig is. Dankzij het 
ingebouwde naspoelmiddel is een apart naspoelmiddel niet nodig. Elke 
verpakking bevat één J-Watcher en 40 sachets, goed voor 600 wassingen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514103 3 kg

Suma Top M40
Vaatwastabletten voor handmatige dosering in kleine professionele 
vaatwasmachines geschikt voor alle waterhardheden. Bevat 160 tabletten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517814 4 kg
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Suma Active M20
Poeder voor handmatige dosering in kleine professionele vaatwasmachines, 
geschikt voor alle waterhardheden. Veilig voor aluminium.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7010125 10 kg

  Speciale producten

Suma Dip K1
Vloeibaar alkalisch inweekmiddel voor verwijdering van hardnekkige 
vervuiling. Mengt zich direct met water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508354 2 x 5 l

  Machinale Vaatwas Diversen

Opener voor 10 liter cans
Sleutel voor het eenvoudig openen van cans.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510617 per stuk

Opener voor 20 liter cans
Sleutel voor het eenvoudig openen van cans.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510616 per stuk
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  Speciale CSA producten

Suma Med Rinse Plus
Suma Med Rinse Plus is een zuur neutraliserend spoelglansmiddel en 
dompelreiniger voor medische instrumentenreiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511767 2 x 5 l

Suma Alu Free L10
Suma Alu free L10 is een geconcentreerd vloeibaar aluminium veilig 
machinaal reinigingsmiddel, dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende 
vuilverwijderingsresultaten in middelhard water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508317 10 l

Suma Med Neutral
Mild, vloeibaar product voor neutralisatie van residuen van alkalische 
reinigingsoplossingen op oppervlakken van medische instrumenten, 
thermostabiele intensive care en anaesthetische apparatuur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511764 2 x 5 l

Suma Med Super LpH
Geconcentreerd vloeibaar reinigingsmiddel special ontwikkeld voor 
uitstekende vuilverwijderingsresultaten op medische instrumenten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517689 2 x 5 l

Suma Med Lube
Suma Med Lube is een vloeibaar product voor de automatische of 
handmatige smering van chirurgisch instrumentarium met scharnierende 
onderdelen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511763 2 x 5 l

  Bedpanspoelproducten

Suma Med Super Plus
Geconcentreerde, alkalische bedpanspoelreiniger. Voorkomt ook bij hard 
water kalkafzetting op bedpannen en machine.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517686 2 x 5 l
7517685 10 l

Suma Med Sacti LpH
Zure bedpanspoelreiniger. Staat borg voor een glanzend en kalkvrij resultaat.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A102416 2 x 5 l

  Infectiepreventie

Risico-inventarisatie op maat
Onze Risico-inventarisatie is zó opgesteld dat deze voor elke instelling op 
maat kan worden gemaakt. Het referentiekader zijn de landelijke richtlijnen 
van o.a. de Werkgroep Infectiepreventie. U ontvangt na afloop van de risico-
inventarisatie een rapportage met daarin een risico-inschatting en priortering. 
Wij adviseren u vervolgens bij het schrijven van een plan van aanpak.

ARTIKELNUMMER
A155652

Audit infectiepreventie
Om ervoor te zorgen dat uw kwaliteit op het gewenste niveau blijft is 
het inbouwen van meetmomenten en evalueren van procedures een 
goede borging. Diversey verzorgt daarom ook infectiepreventie audits op 
deelprocessen of audits waarbij de gehele organisatie wordt getoetst op alle 
risicofactoren.

ARTIKELNUMMER
A155653

Medische 
Instrumentenreiniging
Reiniging en desinfectie van medische instrumenten en 
bedpannen.
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Map reiniging en desinfectie Operatiekamers
De oplossing voor reinigen en desinfecteren na elke operatie en de 
eindschoonmaak van het operatiekamer complex, conform de landelijke 
richtlijnen. Naast de algemene informatie over reiniging en desinfectie 
bieden we u aan de hand van de overzichtelijk schema’s met productgebruik, 
werkprogramma’s, een checklijst voor de schoonmaakwerkzaamheden en 
een training on the job.

ARTIKELNUMMER
A155635

Audit Operatiekamers
Na implementatie van de maatregelen is het van belang om het 
effect daarvan te evalueren. Op de uitvoering van processen in het 
operatiekamercomplex kunnen wij periodiek audits uitvoeren. Hiermee 
wordt middels een rapportage van de bevindingen met prioritering van 
de risico’s vastgesteld in welke mate de maatregelen worden nageleefd 
en effectief blijken te zijn. Controles op de naleving en de validatie van de 
maatregelen borgen de kwaliteit van de processen op de OK.

ARTIKELNUMMER
A155637

Map Kleinschalig wonen
De oplossing voor de dagelijkse reiniging bij kleinschalig wonen. Wij bieden 
u door middel van overzichtelijke schema’s met productgebruik, de juiste 
handvatten voor optimaal gebruik van de producten op de juiste plaatsen. 
De werkprogramma’s en een checklijst maken het geheel zeer overzichtelijk 
en werkbaar voor uw werknemers.

ARTIKELNUMMER
A155634
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  Sanitairhygiëne

   Doseersystemen

   QuattroSelect systeem

TASKI Sani 100 QS
Sanitairreiniger voor de dagelijkse hygiëne van toilet-, bad- en 
doucheruimten. Voorkomt kalkaanslag. Met extra parfum en kleurstof voor 
gemakkelijk doseren. Door de specifieke formule zijn gevarensymbolen niet 
nodig. Te gebruiken met de QuattroSelect.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517090 2 x 2,5 l
7520035 2 x 2,5 l Pur-Eco

TASKI Sani Cid QS
Zure sanitairreiniger voor de dagelijkse hygiëne van toilet-, bad- en 
doucheruimten. Voorkomt kalkaanslag. Geschikt voor hardwater gebieden.  
Te gebruiken met de QuattroSelect

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517092 2 x 2.5L
7521690 2 x 2,5 l Pur-Eco

TASKI Sani Calc QS
Zuur product voor het verwijderen van kalkaanlag op o.a. zuurbestendige 
wanden en vloeren. Te gebruiken met de QuattroSelect

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517093 2 x 2.5 l
7520046 2 x 5 l Pur-Eco

QuattroSelect
QuattroSelect verdunningsstation is geschikt voor wandmontage voor 
middelgrote en grote gebouwen. Betrouwbaar, makkelijk, veilig en snel. 
Geschikt voor 4 producten in verschillende verdunningen. Voor het vullen van 
flacons, emmers en machines met hoge en aangepaste vulsnelheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1211418 1 stuk

   J-flex systeem & accessoires

TASKI Sani 100 J-flex
Sanitairreiniger voor de dagelijkse hygiëne van toilet-, bad- en 
doucheruimten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512242 1,5 l

TASKI Sani Cid J-flex
Licht zure sanitairreiniger voor dagelijks gebruik. Verwijdert kalkaanslag. 
Uitstekend geschikt voor hardwatergebieden en frequente reiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512231 1,5 l

Sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512191 6x750ml

Houder voor J-Flex

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204041 1 stuk

Aansluitset
Universeel aansluitset

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A107040 1 stuk

TASKI Gebouwenonderhoud
Totaaloplossingen voor sanitairhygiëne, vloeronderhoud en 
interieurreiniging.
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   SmartDose & accessoires

TASKI Sani 100 Pur-Eco SD
Dagelijkse sanitairreiniger voor alle waterbestendige harde oppervlakken, 
voorkomt opbouw van kalk of zeepresten.  
Het slimme SmartDose concept maakt het mogelijk om makkelijk, veilig en 
accuraat geconcentreerde reinigingsproducten te doseren. Voldoet aan alle 
criteria van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520037 1.4 l

TASKI Sani Cid Pur-Eco SD
Zure dagelijkse sanitairreiniger voor alle zuurbestendige oppervlakken 
inclusief hardwatergebieden. De speciale formule geeft uitstekende 
reinigingsresultaten, terwijl kalkopbouw wordt beperkt. Het slimme 
SmartDose concept maakt het mogelijk om makkelijk, veilig en accuraat 
geconcentreerde reinigingsproducten te doseren. Voldoet aan alle criteria 
van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521593 1.4 l

TASKI Sani Cid- schuimflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513960 5x 500 ml

   Exact - systeem & accessoires

TASKI Sani 100 N.C. conc EXACT navulflacon
Sanitairreiniger voor de dagelijkse hygiëne van toilet-, bad- en 
doucheruimten. Voorkomt kalkaanslag. Met extra parfum en kleurstof voor 
gemakkelijk doseren. Door de specifieke formule zijn gevarensymbolen niet 
nodig. Hierdoor zijn er minder opslag- en transportproblemen en kan er 
veiliger gewerkt worden

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100957 6 x 1L Navulflacon
A100956 6 x 1 l Doseerflacon (vol)
A100955 1 x 5 l cubitainer

TASKI Sani 100 N.C. conc. - sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513959 5 stuks

TASKI Sani Cid conc. - EXACT doseerflacon 
(vol)
Zure sanitairreiniger voor dagelijks gebruik. Verwijdert kalkaanslag. 
Uitstekend geschikt voor hardwatergebieden en frequente reiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512821 6 x 1 l
7512824 6x1 l navulflacon
7512827 1 x 5L cubitainer

TASKI Sani Cid- schuimflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513960 5x 500 ml

Doseerdoppen rood
Losse rode doseerdoppen 10 ml voor EXACT doseerflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7008760 6 stuks

Sproeikop rood
Losse rode sproeikoppen voor sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7008790 5 stuks

Schuimkop
Losse witte schuimkoppen voor schuimflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7008810 5 stuks

Aftapkraantje

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510413 per stuk

   TASKI Standaardproducten

TASKI Sani 100
Sanitairreiniger voor de dagelijkse hygiëne van toilet-, bad- en doucheruimten

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512815 2 x 5 - can
A101055 6 x 2 l - flacon

TASKI Sani 100 - applicatieflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513970 6 stuks

TASKI Sani 100 Pur-Eco
Dagelijkse sanitairreiniger voor alle waterbestendige harde oppervlakken, 
voorkomt kalkopbouw en opbouw van zeepresten. 
Sani 100 Pur-Eco voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Swan ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520025 6 x 1 l
7520032 2 x 5 l
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TASKI Sani Cid - can
Zure sanitairreiniger voor dagelijks gebruik. Verwijdert kalkaanslag. 
Uitstekend geschikt voor hardwatergebieden en frequente reiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512835 2 x 5 l

TASKI Sani Cid - applicatieflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513971 6 stuks

TASKI Sani Cid Pur-Eco
Zure dagelijkse sanitairreiniger voor alle zuurbestendige oppervlakken, 
inclusief hardwatergebieden. De speciale formule geeft uitstekende 
reinigingsresultaten, terwijl kalkopbouw wordt beperkt. TASKI Sani Cid Pur-
Eco voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515241 6 x 1 l
7515242 2 x 5 l

   Periodieke reiniging van sanitair

TASKI Sani Clonet - flacon
Krachtige ontkalker voor toiletpotten en urinoirs op basis van citroenzuur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512841 6 x 750 ml
7515245 6 x 750 ml Pur-Eco

TASKI Sani Clonet - can
Krachtige ontkalker voor toiletpotten en urinoirs op basis van citroenzuur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512844 2 x 5 l

TASKI Sani Clonet - applicatieflacon
Clonet.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513973 6 stuks

TASKI Sani Calc - flacon
Krachtige zure ontkalker voor de verijdering van kalk op alle zuurbestendige 
oppervlakken zoals wanden en vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513249 6 x 1 l

TASKI Sani Calc - can
Krachtige zure ontkalker voor de vewijdering van kalk op alle zuurbestendige 
oppervlakken zoals wanden en vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513254 2 x 5 l
7515244 2 x 5 l Pur-Eco

TASKI Sani Calc - applicatieflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513972 6 stuks

TASKI Sani Ami
Alkalische reiniger voor het verwijderen van kalk, zeep, huidvet en zeepresten 
in bad en doucheruimten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513239 6 x 1 l

TASKI Sani Antikalk
Krachtige ontkalker op schuimbasis voor het ontkalken van toiletpotten/ 
urinoirs.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513262 6 x 1 l

TASKI Sani Antikalk set
TASKI Sani Antikalkset (4 borstels, 4 x1l flacon, klemmen en doseerkraan).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514138 per set

TASKI Sani WC Premium
Krachtige ontkalker op schuimbasis voor het ontkalken van toiletpotten/ 
urinoirs met achterstallig onderhoud.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513564 2 x 5 l

Saniset TASKI Sani WC Premium 4pc
TASKI Sani WC Premium set (4 borstels, 4 x1l flacon, klemmen en 
doseerkraan).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514880 per set

Borstels met klemmen
Borstels met klemmen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513991 6 stuks
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TASKI Sani Calcafoam
Schuimreiniger toepasbaar in alle schuimapparatuur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515544 2 x 5 l

   Specifieke producten voor sanitair

TASKI Sani Acid
Sterk zuur product voor het verwijderen van o.a. hardnekkige of 
opgebouwde kalk en roestaanslag.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513087 6 x 1 l

TASKI Sani Bloc
Toiletblok met reinigende werking. Verspreid een frisse geur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518764 12 x 40 gr.

TASKI Sani Uribloc
Urinoirblokjes verspreiden een frisse geur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519367 6 x 50 stuks

TASKI Sani Flow
Vloeibare sterk alkalische ontstopper.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513282 6 x 1 l

Toiletborstel inclusief houder
Toiletborstel voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506070 3 stuks

Reserve toiletborstel
Reserve toiletborstel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506940 3 stuks

  Interieurreiniging

   Doseersystemen

   QuattroSelect systeem

TASKI Sprint 200 QS
Dagelijkse geconcentreerde interieurreiniger voor het Quattro Select 
verdunningstation

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517096 2 x 2.5 l
7520059 2 x 2,5 l Pur-Eco

TASKI Sprint Glass QS
Universele glas-en interieurreiniger

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517098 2x2.5L

TASKI Sprint Emerel QS
Geconcentreerd universeel product met hoge reinigingskracht. Ook effectief 
voor verwijdering van o.a. nicotineaanslag en rubberstrepen op deuren.Te 
gebruiken met de Quattro Select

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517100 2x2.5L

QuattroSelect
QuattroSelect verdunningsstation is geschikt voor wandmontage voor 
middelgrote en grote gebouwen. Betrouwbaar, makkelijk, veilig en snel. 
Geschikt voor 4 producten in verschillende verdunningen. Voor het vullen van 
flacons, emmers en machines met hoge en aangepaste vulsnelheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1211418 1 stuk

   J-flex systeem & accessoires

TASKI Sprint 200 J-flex
Dagelijkse interieurreiniger.  Door de specifieke formule zijn 
gevarensymbolen niet nodig.Taski Sprint 200 J-Flex is ideaal voor kleine tot 
middelgrote gebouwen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516909 1,5 l

TASKI Sprint Glass J-flex
Dagelijkse glasreiniger. TASKI Sprint Glass J-Flex is ideaal voor kleine tot 
middelgrote gebouwen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512215 1,5L



45

TASKI G
ebouw

enonderhoud

Sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512191 6x750ml

Houder voor J-Flex

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204041 1 stuk

Aansluitset
Universeel aansluitset

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A107040 1 stuk

   SmartDose & accessoires

TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD
Dagelijkse universele interieur / glasreiniger op alcoholbasis voor het 
streeploos reinigen van waterbestendige harde oppervlakken. Het slimme 
SmartDose (SD) concept maakt het mogelijk om makkelijk, veilig en accuraat 
geconcentreerde producten te doseren. Voldoet aan alle criteria van het EU 
Flower en Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520061 1.4 l

TASKI Sprint 200 - sproeiflacon
TASKI Sprint 200 - sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513961 5 x 500 ml

   Exact- systeem & accessoires

TASKI Sprint 200 N.C. conc
Dagelijkse interieurreiniger op alcoholbasis voor een streeploze reiniging van 
waterbestendige harde oppervlakken. Met extra parfum voorzien van O.N.T. 
(Odor Neutralizing Technology) voor het neutraliseren van onaangename 
geuren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100959 6 x 1 l - Doseerflacon (vol)
A100958 5 l - Cubitainer
A100960 6 x 1 l - Navulflacon

TASKI Sprint Flower conc. - EXACT 
doseerflacon (vol)
Sterk geparfumeerde dagelijkse reiniger

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512868 6 x 1 l doseerflacon (vol)
7512874 5 l

TASKI Sprint Flower - sproeiflacon

ARTIKELNUMMER
7513962

Doseerdoppen blauw
Losse doseerdoppen 10 ml blauw voor EXACT doseerflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7008770 6 stuks

Sproeikop blauw

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7008800 5 stuks

Aftapkraantje

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510413 per stuk

   TASKI standaardproducten

TASKI Sprint 200
Dagelijkse interieurreiniger op alcoholbasis. Droogt streeploos op.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A101053 6 x 2 l - flacon
7512861 2 x 5 l - can

TASKI Sprint 200 - applicatieflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513974 6 stuks

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Dagelijkse universele reiniger op alcoholbasis voor het streeploos reinigen 
van glas en alle waterbestendige harde oppervlakken. Sprint 200 Pur-Eco 
bevat oppervlakte-actieve stoffen van plantaardige oorsprong, om impact op 
het milieu te minimaliseren en een veiliger gebruik te waarborgen. Voldoet 
aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515239 6 x 1 l
7515240 2 x 5 l
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TASKI Sprint Glass
Gebruiksklare reiniger op basis van alcohol in sproeiflacon. Speciaal voor o.a. 
ramen en separatieglas. Droogt snel en streeploos op.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513049 6 x 750 ml - flacon
7513052 2 x 5 l - can

TASKI Sprint Glass - sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513964 5 stuks

   Periodieke reiniging van interieur

TASKI Sprint Emerel
Geconcentreerde periodieke interieurreiniger ook ideaal voor het verwijderen 
nicotineaanslag en rubberstrepen op deuren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513476 6 x 1 l
7513479 2 x 5 l
7513977 6 x 500 ml - applicatieflacon

TASKI Sprint Performer
Gebruiksklare periodieke reiniger in sproeiflacon met hoge reinigingskracht. 
Ideaal als probleemoplosser bij moeilijk te verwijderen vlekken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513490 6 x 750 ml

   Specifieke producten van interieur

Diversey Graffiti verwijderaar
Professionele graffiti verwijderaar. Verwijdert diverse soorten graffiti, verf en 
inkt van harde oppervlakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515309 6 x 1 l

Diversey Speedball Original
Extra krachtige sproeireiniger voor het verwijderen van vet, lipstick, inkt, olie 
of vet van alle alkalibestendige oppervlakken.Klaar voor gebruik

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516768 6x750 ml

  Vloerverzorging

   Doseersystemen

   QuattroSelect systeem

TASKI Jontec 300 QS
Laagschuimend dagelijks reinigingsproduct voor waterbestendige vloeren. 
Werkt snel en pH-neutraal.Te gebruiken met de Quattro Select

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517105 2 x 2,5 l
7517828 2 x 2,5 l Pur-Eco

TASKI Jontec Forward QS
Laagschuimend dagelijks alkalisch reinigingsproduct voor waterbestendige 
vloeren. Werkt snel.Te gebruiken met de Quattro Select

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517107 2x2.5L

TASKI Jontec Tensol QS
Gecombineerd reinigings- en beschermingsproduct op basis van tensiden. 
Laat een lichte, niet opbouwende film na. Geschikt voor moppen en 
schrobzuigen.Te gebruiken met de Quattro Select

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517108 2x2.5L

QuattroSelect
QuattroSelect verdunningsstation is geschikt voor wandmontage voor 
middelgrote en grote gebouwen. Betrouwbaar, makkelijk, veilig en snel. 
Geschikt voor 4 producten in verschillende verdunningen. Voor het vullen van 
flacons, emmers en machines met hoge en aangepaste vulsnelheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1211418 1 stuk

   IntelliDose

TASKI IntelliDose voor TASKI swingo
Op schrobzuigmachines geïntegreerde doseerapparatuur voor totale 
controle van reinigingskosten en voor consistente reinigingsprestaties. 
Eenvoudig, veilig en gemakkelijk te bedienen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517125 1 stuk Swingo 755-855-1255
7516240 1 stuk Swingo 1650-1850
7516241 1 stuk Swingo 2500-3500
7518212 1 stuk Swingo 4000-5000
7516242 1 stuk Swingo XP
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TASKI Jontec 300 free IntelliDose
Laagschuimende neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren. 
Te gebruiken in TASKI schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose 
systeem. Jontec 300 free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het Nordic 
Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516872 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Forward free IntelliDose
Laagschuimende alkalische vloerreiniger. Te gebruiken in TASKI 
schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose 
systeem. Jontec Forward free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het 
Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516873 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Tensol free IntelliDose
Geconcentreerde vloeronderhoudsreiniger. Te gebruiken in TASKI 
schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose systeem. TASKI Jontec Tensol 
free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516874 2 x 1.5 l

   J-Flex & accessoires

TASKI Jontec 300 J-flex
Laagschuimend dagelijks reinigingsproduct voor waterbestendige vloeren. 
Werkt snel en pH-neutraal.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512197 1,5 l

TASKI Jontec Forward J-flex
Laagschuimend dagelijks alkalisch reinigingsproduct voor waterbestendige 
vloeren. Speciaal geformuleerd voor krachtige reiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512205 1,5 l

TASKI Jontec Tensol J-flex
TASKI Jontec Tensol J-flex is een verzorgende vloerreiniger op basis 
van tenside zonder opbouw. Geeft een verzorgend uiterlijk aan al uw 
waterbestendige vloeren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513446 1,5 L

Sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512191 6x750ml

Houder voor J-Flex

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204041 1 stuk

Aansluitset
Universeel aansluitset

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A107040 1 stuk

   SmartDose & accessoires

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD
SmartDose is een innovatief doseersysteem voor geconcentreerde dagelijkse 
reinigers die tevens EU-flower gecertificeerd zijn.De icoon instructies 
op de pomp geven eenvoudig aan hoe te doseren.Of het nu gaat om 
sproeireiniging,emmerreiniging of reinigen met een schrobzuigmachine.
Door het gesloten systeem is smartDose veilig in gebruik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517834 1,4 l

TASKI Jontec Forward SD
Hoog geconcentreerde laagschuimende krachtige alkalische vloerreiniger 
voor alle waterbestendige harde vloeren. In een innovatief doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520206 1,4 l

TASKI Jontec Tensol SD
Gecombineerd reinigings- en beschermingsproduct op basis van tensiden. 
Laat geen film na. Vergroot de slipweerstand van de vloer en werkt 
vuilafstotend. In een innovatief doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520198 1,4 l

TASKI Jontec 300 sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513967 5x500ml

   Exact-systeem & accessoires

TASKI Jontec 300 N.C. conc. - Exact
Dagelijks reinigingsproduct voor waterbestendige vloeren. Met extra parfum 
en kleurstof voor gemakkelijk doseren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100953 6 x 1 l doseerflacon
A100954 6 x 1 l navulflacon
A100952 1 x 5 l cubitainer
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TASKI Jontec 300 sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513967 5x500ml

TASKI Jontec Tensol conc. - Exact
Gecombineerd reinigings- en beschermingsproduct op basis van tensiden. 
Laat een lichte, niet opbouwende film na. Geschikt voor moppen en 
schrobzuigen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513146 6 x 1 l  - Doseerflacon (vol)
7513152 1 x 5 l Cubitainer

TASKI Jontec Tensol sproeiflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513968 5x500ml

TASKI Jontec Saponet conc.- Exact
Gecombineerd reinigings- en beschermingsproduct op basis van zeep. Laat 
een lichte,  opbouwende film na. Geschikt voor moppen en schrobzuigen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513130 6 x 1 l - Doseerflacon (vol)
7513134 1 x 5 l cubitainer

Doseerdoppen groen
Doseerdoppen groen 10 ml

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7008780 6 stuks

Sproeikop groen
Sproeikop groen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510425 5 stuks

Aftapkraantje

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510413 per stuk

   Standaardproducten

TASKI Jontec 300
Vloerreiniger, tevens geschikt voor sportvloeren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A101051 6 x 2 l - flacon
7512925 2 x 5 l - can

TASKI Jontec 300 - applicatieflacon
TASKI Jontec 300 - applicatieflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513979 6 x 500 ml

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Laagschuimende neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren. 
Te gebruiken 
met alle reinigingsmethoden. Ideaal in schrobzuigmachines voor 
beschermde vloeren. 
Jontec 300 Pur-Eco voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Nordic Swan 
Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515246 2 x 5 l

TASKI Jontec Asset
Neutrale vloerreiniger voor dagelijkse reiniging. Geschikt voor hardwater 
gebieden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512667 2 x 5 l

TASKI Jontec Tensol - can
Gecombineerd reinigings- en beschermingsproduct op basis van tensiden. 
Laat een lichte, niet opbouwende film na. Geschikt voor moppen en 
schrobzuigen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513139 2 x 5 l

TASKI Jontec Tensol - applicatieflacon

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513980 6 stuks

TASKI Jontec Saponet
Gecombineerd reinigings- en beschermingsproduct op basis van zeep. Laat 
een lichte,  opbouwende film na. Geschikt voor moppen en schrobzuigen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513125 2 x 5 l
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TASKI Jontec Extra
Onderhoudsreiniger op basis van polymeren. Laat een lichte,  opbouwende 
film na. Geschikt voor moppen en schrobzuigen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513160 2 x 5 l

   Periodieke reiniging van harde vloeren

   Polymeerdispersies/Sealers

TASKI Jontec Matt
Matte polymeerdispersie, alcoholbestendig

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513194 2 x 5 l
7513195 2 x 5 l

TASKI Jontec Luna
Duurzame polymeerdispersie met zijdeglans

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513323 2 x 5 l
7513324 2 x 5 l

TASKI Jontec Eternum
Hoogglans polymeerdispersie. Duurzaam en hard. Schob/hakstrepen laten 
zich makkelijk verwijderen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512694 2 x 5 l
7513327 2 x 5 l

TASKI Jontec TimeSaver
Nieuw Hoog geconcentreerde polymeerdispersie met een zeer grote 
duurzaamheid

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514159 2 x 5 l

TASKI Jontec Resitol
Hoogglans polymeerdispersie, alcoholbestendig

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512357 2 x 5 l

TASKI Jontec Traffic
Opwrijfbare wasemulsie met een hoge slipweerstand.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513189 2 x 5 l

TASKI Jontec Technique
Verzegelaar voor poreuze linoleum vloeren, geeft tevens een betere hechting 
van de polymeer berschermingsproducten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513198 2 x 5 l
7513199 2 x 5 l

Diversey High Noon
NIEUW Duurzame zijdeglans polymeerdispersie met polyurethaan tevens 
geschikt voor UHS methode,specifiek ontwikkeld voor vloeren met PU 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516777 2 x 5 l

   Strippers/Hechtingsreinigers

TASKI Jontec Pre-Clean
Hechtingsreiniger. Zorgt voor een optimale hechting van een 
polymeerbeschermlaag.Door de neurale pH waarde is naspoelen overbodig.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A101060 2 x 5 l

TASKI Jontec Forward free
Laagschuimend dagelijks alkalisch reinigingsproduct voor waterbestendige 
vloeren. TASKI Jontec Forward free voldoet aan alle criteria van het Nordic 
Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513115 2 x 5 l

TASKI Jontec Linosafe
Speciale stripper voor linoleumvloeren. Door zijn lage pH waarde veilig voor 
linoleumvloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512688 2 x 5 l

TASKI Jontec Deepstrip
Krachtige linoleumveilige stripper. Speciaal voor gebruik op alkali-gevoelige 
vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513186 2 x 5 l

Diversey Time Buster free
Zeer doeltreffende formule zonder ammoniak. 
Op elk type vloer te gebruike en laat weinig residue en geen alkalische sporen 
na. Stript alle lagen volgens de aanbevolen graad van verdunning. Tevens 
geschikt voor niet-gemechaniseerde stripprocedures. 
Spoelen is niet nodig. Voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516775 2 x 5 l
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TASKI Jontec Futur
Krachtige stripper voor het verwijderen van was- en polymeerlagen. Niet 
geschikt voor alkali gevoelige vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517390 2 x 5 l

TASKI Jontec N°1
Krachtige vloerstripper. Schrobben en naspoelen overbodig.Niet schrobben 
op linoleum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517389 2 x 5 l

   Aanvullende producten/Probleemoplossers

TASKI Jontec Best
Neutrale vloerontvetter. Laagschuimend, ideaal voor gebruik in 
schrobzuigmachines. Efficiënt voor het verwijderen van o.a. minerale oliën en 
vetten in garages en werkplaatsen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512308 2 x 5 l

Reinigingsmiddel Glas
Ruitenreiniger voor de ruitensproeier. Geschikt voor alle auto’s, werkzaam tot 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A101009 6 x 2 l

TASKI Jontec Total
Krachtige alkalische vloerreiniger . Geschikt voor onbeschermde keramische 
en poreuze tegels. Tevens toe te passen op solvent gevoelige vloeren zoals 
asfalt.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512284 2 x 5 l

Diversey Actival
Diversey Actival, laagschuimend alkalisch reinigings-en ontvettingsmiddel. 
Speciaal voor vloeren in o.a. keukens en restaurants.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512958 2x5 l

TASKI BRUCO accel
Alkalisch reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen. Speciaal voor het 
verwijderen van o.a. minerale oliën, vetten en bitumen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508806 2 x 5 l

   Sprayreinigers / Omni systeem

TASKI Jontec Restore
Onderhoudsproduct voor het herstellen van kleine beschadigingen in de 
polymeerbeschermlaag. Tevens geschikt voor het verwijderen van hak- en 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512349 2 x 5 l

Diversey Over Drive
NIEUW Onderhoudspray voor het reinigen en herstellen van kleine 
beschadigingen in de polymeerbeschermlaag. Tevens geschikt voor het 
verwijderen van hak- en schopstrepen.Toepasbaar voor machines van 

overgieten meer uit grote verpakkingen) Laat een prettige geur achter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516773 6x750 ml

TASKI Jontec Omnistrip
Reinigingsproduct voor het grondig reinigen van vlekken en vervuilingen in 
de polymeerbeschermlaag.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514751 2 x 5 l

TASKI Jontec Omnispray
Onderhoudsproduct voor het herstellen van kleine beschadigingen in de 
polymeerbeschermlaag. Samen met Diversey Omnistrip de ideale combinatie 
voor de Taski Omniranger.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514752 2 x 5 l

   Periodieke reinigers

TASKI Jontec Uniforte
Periodieke vloerreiniger. Verwijdert ook opbouw van onderhoudsproducten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A101057 6 x 2 l - Flacon
A101058 2 x 5 l - Can
A101059 20 l - Can

   TASKI ProSpeed - Het geadviseerde systeem voor het aanbrengen van polymeren

TASKI ProSpeed Applicator
Wetenschappelijk ergonomisch ontworpen wasverdeler voor het 
aanbrengen van polymeren.werkt arbeidbesparend en minder 
millieubelastend door de unieke pouch verpakking

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516307 per stuk
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TASKI Jontec Luna (pouch)
Duurzame polymeerdispersie met zijdeglans voor gebruik in de ProSpeed 
Applicator

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516462 4 x 2,5 l
7516877 4x2,5l free

TASKI Jontec Eternum (pouch)
Duurzame polymeerdispersie met hoogglans voor gebruik in de ProSpeed 
Applicator

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516463 4 x 2,5 l

TASKI Jontec Matt (pouch)
Duurzame polymeerdispersie met matglans voor gebruik in de ProSpeed 
Applicator

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516465 4 x 2,5 l

TASKI Jontec Technique (pouch)
Verzegelaar voor poreuze linoleum vloeren voor gebruik in de ProSpeed 
Applicator

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516464 4 x 2,5 l
7516879 4x2,5l free

   Geadviseerde hulpmaterialen voor aanbrengen van polymeren

TASKI klem
TASKI klem voor bevestiging van inwasspons

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501090 per stuk

TASKI verdeellap
TASKI verdeellap voor inwasspons

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501110 6 stuks met houder

TASKI instrijkspons
TASKI instrijkspons voor polymeren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501140 6 stuks

Zorba
Absorberende veiligheidsstrip. Toe te passen bij natte reiniging van vloeren. 
Vormt een veilige barrière tegen vloeistoffen in de overgang tussen 
waterbestendige en niet-waterbestendige vloeren. Neemt per meter tot 3 
liter water op. Doos per 30 meter

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513305 per doos

   Specifieke producten voor harde vloeren

   Steenverzorging

TASKI Jontec Clearout Liquid
2 componenten reiniger voor het diepreinigen en ontvlekken van niet 
beschermde stenen en keramische vloeren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512329 2 x 5 l

TASKI Jontec Clearout Poeder
Speciaal absorberende poeder voor het verwijderen van hardnekkige vlekken 
in poreuze stenen en keramische vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512337 3 x 0,45 kg

TASKI Jontec Repello
Impregneermiddel op waterbasis voor de bescherming van alle 
onbeschermde poreuze stenen en keramische oppervlakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512364 2 x 5 l

TASKI Jontec Prevento
Impregneermiddel op basis van oplosmiddel voor de bescherming van alle 
onbeschermde poreuze stenen en keramische oppervlakken (geschikt voor 
binnen en buiten).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512361 2 x 5 l

TASKI Jontec Ceramica
Reiniger voor onbeschermde keramische- en natuurstenen vloeren met een 
glanzend uiterlijk.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512673 2 x 5 l

TASKI Jontec Plaza
Duurzame verzegelaar alsmede een glanzende polymeeremulsie voor stenen 
vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512698 2 x 5 l
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TASKI Jontec Terranova W
Spraykristallisatiemiddel voor kalkhoudende natuursteen. Verhardt de 
toplaag en hersteld de glans

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513166 2 x 5 l

TASKI Jontec Terrastar
Hoogglans kristallisatiepoeder voor kalkhoudende stenen vloeren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512353 25 x 200 g

   Crystal Shield systeem

Het nieuwe Crystal Shield, een revolutionair onderhoudsprogramma voor 
stenen vloeren. Ontwikkeld in samenwerking met HTC. Bescherm uw stenen 
vloer en geniet van een duurzame, hoogglanzende uitstraling zonder zwaar 
chemische strippen. De Crystal Shield oplossing biedt het allemaal met lagere 
totale onderhoudskosten. Crystal Shield geeft beton, terrazzo, marmer en 
andere natuurlijke stenen vloeren een prachtige, duurzame afwerking waar over 
gepraat zal worden.

TASKI Jontec Crystal Shield Protector
Slipbestendig beschermingsproduct met natuurlijk glansniveau voor 
betonnen vloeren en andere poreuze stenen vloeren, zoals Terazzo, marmer 
enz. Te gebruiken in combinatie met het Crystal Beschermingsprogramma.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521769 2 x 5 l
7521771 - ProSpeed 4 x 2.5 l

TASKI Jontec Crystal Shield Cleaner
Laagschuimende dagelijkse reiniger en onderhoudsproduct voor stenen 
vloeren. Dankzij de unieke formule, op basis van polymeren, kan dit product 
gebruikt worden als dagelijks product en onderhoudsproduct voor het 
herstellen van de glans van vloeren. Te gebruiken in combinatie met het TASKI 
Crystal Beschermingsprogramma.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521767 2 x 5 l

TASKI CrystalShield Discs
Twee innovatieve met diamant geïmpregneerde schijven van stenen vloeren. 
De Honing Disc wordt gebruikt ter voorbereiding van het polijsten van een 
stenen vloer. Vervolgens kan de Polish Disc worden gebruikt om de vloer te 
polijsten tot een glad en glanzend oppervlak.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521713 1 x 12 discs (Honing)
7521714 1 x 12 discs (Polish)

TASKI Crystal Shield Prep Pad #1
Met diamant geïmpregneerde vloerpad om terrazzo, beton en andere 
stenen vloeren te polijsten alvorens gebruik te maken van Crystal Shield Floor 
Protector.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
Zie machines 1 x 2 pads

TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2
Met diamant geïmpregneerde vloerpad te gebruiken voor het reinigen en 
polijsten met Crystal Shield Floor Protector.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
Zie machines 1 x 2 pads

   Lino Secure ™ systeem

TASKI Jontec Linosafe
Speciale stripper voor linoleumvloeren. Door zijn lage pH waarde veilig voor 
linoleumvloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512688 2 x 5 l

TASKI Jontec Linobase
Permanente poriënvuller voor linoleumvloeren.geschikt voor het Lino Secure 
systeem

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512705 2 x 5 l

TASKI Jontec Linotop
Vloerwasemulsie voor linoleumvloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512712 2 x 5 l

   Systeem voor geleidende vloeren

TASKI Jontec ESD
Statistisch dissipative vloeremulsie voor de bescherming van geleidende 
vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512701 2 x 5 l

TASKI Jontec Destat
Vloerreinigings- en onderhoudsmiddel voor geleidende vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513120 2 x 5 l

   Houtverzorging

TASKI Jontec Lenio
Op water gebaseerde was voor houten vloeren, 
Reinigt, onderhoud en beschermt alle soorten houten vloeren.Opwrijfbare, 
zerr stroeve beschermende laag.Oplosmiddel vrij.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513202 2 x 5 l
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TASKI Jontec Solve
Stripper/reiniger voor wassen op oplosmiddelenbasis.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517763 2 x 5 l

TASKI Jontec Liquid Wax
Vloeibare was op basis van oplosmiddelen. Beschermt, voedt en glanst. Ideaal 
voor dansvloeren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513319 2 x 5 l

   Specifieke producten voor schrobzuigmachines

TASKI Jontec 300 free IntelliDose
Laagschuimende neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren. 
Te gebruiken in TASKI schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose 
systeem. Jontec 300 free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het Nordic 
Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516872 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Forward free IntelliDose
Laagschuimende alkalische vloerreiniger. Te gebruiken in TASKI 
schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose 
systeem. Jontec Forward free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het 
Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516873 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Tensol free IntelliDose
Geconcentreerde vloeronderhoudsreiniger. Te gebruiken in TASKI 
schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose systeem. TASKI Jontec Tensol 
free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516874 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Combi
Gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel op polymeerbasis. Speciaal 
voor gebruik in schrobzuigmachines

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512954 1 x 10 l

   Tapijtverzorging

   Dagelijkse reiniging

TASKI Tapi Spotex 1
Aërosol voor het verwijderen van oplosmiddelgevoelige vlekken uit tapijt en 
gestoffeerd meubilair.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513338 6 x 500 ml

TASKI Tapi Spotex 2
Sproeiflacon voor het verwijderen van wateroplosbare vlekken uit tapijt en 
gestoffeerd meubilair.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513333 6 x 750 ml

TASKI Tapi Gum
Speciale vriesspray (zonder CFK) voor het verwijderen van kauwgom.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512372 6 x 500 ml

   Periodieke reiniging

TASKI Tapi Shampoo
Geconcentreerde tapijtshampoo. Geschikt voor alle soorten tapijt. Dit product 

voor periodieke reiniging van tapijt. Bevat O.N.T.voor het verwijderen van 
nare luchtjes

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513212 2 x 5 l

TASKI Tapi Extract
Universele tapijtreiniger voor grondige reiniging middels de sproei/
extractiemethode. Geschikt voor alle zachte vloerafwerkingen. Dit 
product wordt toegepast in combinatie met de TASKI aquamat sproei/
extractiemachine. Afhankelijk van het te bewerken oppervlak.Bevat 
O.N.T.tegen nare luchtjes

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513206 2 x 5 l

   Specifieke en aanvullende producten

TASKI Tapi Defoam
Anti-schuimmiddel, ideaal voor gebruik in sproei/extractiemachine.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512367 6 x 1 l
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Diversey Protect
Impregneringsmiddel voor tapijtvloeren. Antistatisch en voorkomt indringen 
van vuil.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513329 2 x 5 l

TASKI Tapi Deo
Frisgeurende korrels voor gebruik in de stofzuiger. Zorgt voor een prettige 
omgevingsgeur tijdens het stofzuigen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522029 40 x 1 stuks

  Room Care

   Room Care Doseerapparatuur

Divermite dispenser R1-plus
Divermite dispenser R1-plus.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100921 1 stuks

Divermite dispenser R2-plus
Divermite dispenser R2-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100922 per stuk

Divermite dispenser R3-plus
Divermite dispenser R3-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100923 per stuk

Divermite dispenser R5-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100925 per stuk

DQFM
Dispenser voor waterleiding aansluiting met gecontroleerde dosering

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1207299 per stuk

DQFM Set a 3 units
3 units gemonteerd op achterwand  voor snelle montage

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1207352 per stuk

   Room Care Producten

Room Care R1-plus
Geconcentreerde dagelijkse reiniger voor toiletpotten en urinoirs, te doseren 
met behulp van de Divermite dispenser. Room Care R1-plus Pur-Eco is 
geformuleerd met oppervlakte-actieve sto en, afgeleid van natuurlijke 
plantaardige bronnen. Dit minimaliseert de impact op het 
milieu en zorgt voor een veilige toepassing.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515810 2 x 1,5 l
7519602 2 x 1.5 l (Pur-Eco)

Room Care R2-plus L
Geconcentreerde hygiënische reiniger voor alle oppervlakken, te doseren 
met behulp van de Divermite dispenser. Room Care R2- plus L Pur-Eco is 
geformuleerd met oppervlakte-actieve sto en, afgeleid van natuurlijke 
plantaardige bronnen. Dit minimaliseert de impact op het 
milieu en zorgt voor een veilige toepassing.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510748 2 x 1,5 l
7519606 2 x 1.5 l (Pur-Eco)

Room Care R3-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509674 2 x 1,5 l
7519609 2 x 1.5 l (Pur-Eco)

Room Care R4
Meubelreiniger in sprayvorm voor snel en eenvoudig onderhouden van hout 
en 
gelamineerde, harde oppervlakken (bv meubels en deuren). Gebruiksklaar en 
onverdund gebruiken

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509661 6 x 750 ml

Room Care R5-plus
Geconcentreerde luchtverfrisser, te doseren met behulp van de Divermite 
dispenser.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509677 2 x 1,5 l

Room Care R5
Luchtverfrisser met zeer prettige geur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509664 6 x 750 ml

Room Care R6
Toiletpot/urinoir ontkalker geschikt voor sterke vervuiling.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509653 6 x 750 ml
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Room Care R7
Vloeibaar schuurmiddel. Reinigt, polijst en glanst.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510901 16 x 500 ml

Room Care R9-plus
Geconcentreerde zure badkamerreiniger, speciaal voor hard-water gebieden, 
te doseren met behulp van de Divermite dispenser. Room Care R9-plus Pur-
Eco is geformuleerd met oppervlakte-actieve sto en, afgeleid van natuurlijke 
plantaardige bronnen. Dit minimaliseert de impact op het 
milieu en zorgt voor een veilige toepassing.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510035 2 x 1,5 l
7519612 2 x 1.5 l (Pur-Eco)

Room Care R10-plus
Room Care R10-plus Pur-Eco is een geconcentreerd neutraal laag schuimende 
vloerreiniger voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige harde vloeren. 
Alleen te gebruiken met Divermite / DQFM doseer- en verdunningssysteem. 
Dit minimaliseert de impact op het 
milieu en zorgt voor een veilige toepassing.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519640 2 x 1.5 l (Pur-Eco)

   Room Care Accessoires

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R1-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204320 6 stuks

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R2-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204322 6 stuks

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R3-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204323 6 stuks

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R5-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204324 6 stuks

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R9-plus

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1204326 6 stuks

Room Care Mand

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1207023 per stuk

Seperator voor Room Care Mand

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516130 per stuk

Dopjes

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
66114 per stuk

Trigger

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
68254 per stuk

Blauwe dop

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
68256 per stuk

Rode Trigger ten behoeve van Room Care R5

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7008790 5 stuks

Schuimtrigger

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1200531 6 stuks
68255 per stuk
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Aansluitslang voor DQFM
Aansluitslang voor DQFM

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515337 1 stuks

Koppelstuk voor DQFM
Koppelstuk voor DQFM

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1207320 1 stuks

  TASKI Diverflow with Surelink

Diverflow SL R-Gap Low Flow dispenser (excl. 
installatie-onderdelen)
Dispenser voor dosering van Diverflow met Sure Link reinigingsmiddelen. 
Laag debiet voor dosering in sprayflacon.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1212113 per stuk

TASKI Sani Cid conc DvF
Zeer hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor sanitair. Gebruik in het 
Diverflow met Sure Link doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518562 4 x 1.5 l

Doseerflacon TASKI Sani Cid conc DvF - 750ml
Set lege sprayflessen voor gebruik in het Diverflow met Sure Link 
doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518610 6 stuks

TASKI Sprint Glass conc DvF
Zeer hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor interieur. Te gebruiken in 
het Diverflow met Sure Link doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518558 4 x 1,5 l

Doseerflacon TASKI Sprint Glass conc DvF  - 
750ml
Set lege sprayflessen voor gebruik in het Diverflow met Sure Link 
doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518609 6 stuks

TASKI Jontec Forward conc DvF
Zeer hoog geconcentreerd reinigingsmiddel voor vloeronderhoud. Te 
gebruiken in het Diverflow met Sure Link doseersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518567 4 x 1.5 l

  Luchtverfrissers

   Good Sense Systeem

Good Sense Luchtverfrisser
Luchtverfrisser met ruime keuze aan eigentijdse parfums met O.N.T.(Odor 
Neutralizing Technology)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514379 1 disp+bat

Good Sense Starting Pack
Een automatische dispenser en een assortiment van drie parfums (Toscane, 
Magnolia&Mimosa en Summer Festival)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514334 per pakket

Good Sense Crusair
Fris menthol/eucalyptusparfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513075 2x6x20 ml

Good Sense Magnolia & Mimosa
Rijkelijk kruidige bloemenparfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513063 2x6x20 ml

Good Sense Toscane
Elegant bloemenparfum vermengt met citrus/lavendelgeur

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513071 2x6x20 ml

Good Sense Vert
Fris appelparfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513292 2x6x20 ml
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Good Sense Summer Festival
Elegant bloemenparfum vermengt met exotisch vruchtenparfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513067 2x6x20 ml

Good Sense Variety Pack
Een assortiment van drie parfums (Toscane, Magnolia&Mimosa en Summer 
Festival)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513079 2x6x20 ml

Good Sense Power
Professionele geurbestrijder met frisse eucalyptusgeur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513507 6 x 1 l

Good Sense Breakdown
NIEUW. Geurbestrijdingsmiddel op basis van enzymen. Veelzijdig toepassing 
voor: afvoeren, vetvangers, toiletten, urinoirs of reinigen/deodoriseren van 
vloeren. Tevens geschikt voor het verwijderen van organische geuren en 
vlekken in tapijt.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516770 2 x 5 l

   Textielverfrisser

Good Sense Fresh
Product voor het verwijderen van onaangename geuren in textiel en 
meubelstoffen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512912 6 x 750 ml

   Good Sense Service

Good Sense Service
Good Sense Service is ontwikkeld voor gebouwen zoals bijv hotels, 
conferentieoorden en winkelcentra waar nare luchtjes voorkomen. 
Het systeem is toepasbaar in zowel luchtbehandelingskanalen als met 
alleenstaande torens.

ARTIKELNUMMER
Op aanvraag

GSS Spring Solo
los in airco’s / ventilatiesystemen of in stand-alone ventilatietoren geplaatst 
worden .

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513688 per 4 stuks

GSS Spring Barette
Medium GSS variant met frisse lentegeur. Geschikt voor ruimtes tot 100m2. 
Kan los in airco’s of in stand alone ventilatietoren geplaatst worden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513686 per 2 stuks

GSS Summer Barette
Medium GSS variant met zomergeur. Geschikt voor ruimtes tot 100m2. Kan 
los in airco’s of in stand alone ventilatietoren geplaatst worden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513689 per 2 stuks

GSS Chef Barette
Medium GSS variant met neutrale geur. Geschikt voor ruimtes tot 100m2. Kan 
los in airco’s of in stand alone ventilatietoren geplaatst worden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513692 per 2 stuks

GSS Spring Plaque
Geschikt voor grote  luchtbehandelings systemen(Alleen in combinatie met 
service-abonnement)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513687 per stuk

GSS Summer Plaque
Geschikt voor grote  luchtbehandelings systemen(Alleen in combinatie met 
service-abonnement)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513690 per stuk

GSS Chef Plaque
Geschikt voor grote  luchtbehandelings systemen(Alleen in combinatie met 
service-abonnement)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513693 per stuk

GSS Nomad Tower Normal
Grote ventilatietoren voor de verspreiding van Good Sense Service geuren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513695 per stuk
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  TASKI Lamello Stofwissysteem
De TASKI lamello, een uniek en professioneel stofwisapparaat speciaal 
ontwikkeld voor de doeltreffende verwijdering van stof.

   Frames

TASKI lamello 60
Stofwisser vervaardigd uit rubber frame met flexibele lamellen. Voor het 
verwijderen van stof op middelgrote tot grote vloeroppervlakken. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7505060 per stuk

TASKI lamello 80
Stofwisser vervaardigd uit rubber frame met flexibele lamellen. Voor het 
verwijderen van stof op middelgrote tot grote vloeroppervlakken. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7502550 per stuk

TASKI lamello 140
Stofwisser vervaardigd uit rubber frame met flexibele lamellen. Voor het 

cm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7502960 per stuk

   Geïmpregneerde stofwisdoeken

TASKI vloerwisdoek 60 x 25cm, blauw 18g
 

Vervaardigd uit polypropyleen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511239 20x50 stuks

TASKI vloerwisdoek  60 x 25cm, geel, 30g
 

Vervaardigd uit polypropyleen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511238 20x50 stuks

TASKI vloerwisdoek  85 x 25cm, wit, 18g
 

Vervaardigd uit polypropyleen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511714 10x50 stuks

TASKI vloerwisdoek 60 x 25cm, wit, 18g
 

Vervaardigd uit polypropyleen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511237 20x50 stuks

   Stofwisdoeken op rol

TASKI Florzip 65 incl. dispenser
TASKI Florzip dispenser is een houder met stofwisdoeken. Deze houder kan 
perfect op de werkwagen gemonteerd worden.  

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515050 1 stuk

TASKI Florzip 65
 

Vervaardigd uit polypropyleen. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511298 150 stuks

Hulpmateriaal
Goede hulpmaterialen maken de hygiëne compleet.
De juiste toepassing van professionele reiniging- en desinfectiemiddelen is de sleutel tot goede 
hygiëne. Goede en schone hulpmaterialen zijn hierbij onmisbaar. Diversey biedt een uitgebreid 
assortiment hulpmaterialen voor gebouwenonderhoud die zeer eenvoudig in gebruik zijn.
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TASKI Tex lijmdoeken 80 x 18 cm
TASKI Tex lijmdoeken 80 x 18 cm,  18g

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515470 6x50 stuks

TASKI Tex lijmdoeken 62 x 18 cm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100790 6x50 stuks

TASKI hygiënedoeken
61 x 21 cm, rol voorzien van 100 hygiënedoeken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515471 - 60 cm 2x100 stuks
7522870 - 140 cm 100 stuks

  TASKI Opti Mop systeem

Het TASKI Opti mop systeem is een enkel emmersysteem met rollenpers. Te 
gebruiken met een losse microvezelmop en rolemmer. Speciaal geschikt voor 
kleine ruimtes met een hoge vervuilingsgraad (zoals tankstations, garages enz).

TASKI opti mop 30
Kunststof rolemmer met voetpers en wisapparaat met rubberen lamel. 
Werkbreedte 30 cm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506890 1 stuk

TASKI opti mop doek
Microvezeldoek 30 cm: voor gladde vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506580 2 stuks

  TASKI Duo Mop systeem

Het TASKI Duo mop systeem beschikt over 2 onderstellen. Het lichte onderstel 
met 1 emmer is speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote oppervlaktes. 
Het onderstel met 2 emmers is speciaal ontwikkeld voor grote oppervlaktes.

   Rolemmers

TASKI Enkele rolemmersysteem
Enkele kunststof  rolemmer, rode emmer van 17 l.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518865 1 stuk

TASKI Dubbele rolemmersysteem
Dubbele rolemmer, rode en blauwe emmer van 17 l.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518867 1 stuk

   Accessoires

TASKI Multipers
Robuuste kunststof pers voor het uitwringen van strengenmoppen en 
bookmoppen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517291 1 stuk

Reductiestuk voor multipers
Reductiestuk te gebruiken met alle TASKI persen. Ideaal om de 
vochtigheidsgraad van moppen te controleren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506810 1 stuk

TASKI emmer 15L
emmersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517292 Blauw - 1 stuk
7517293 Rood - 1 stuk

TASKI Duo Mop Duwbeugel
Voor het TASKI enkele- en dubbele rolemmersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518869 1 stuk

TASKI Duo Mop mopklem
Universele mopklem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506410 1 stuk

   Moppen

TASKI Duo Mop strengenmoppen
Gelust. Kleurcodering zelf zeer eenvoudig te bepalen middels speciaal label. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511242 - 300 gr 5 stuks
7511246 - 450 gr 5 stuks
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Dweil

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515598 10 stuks

  TASKI MicroEasy systeem

Vlakmopsysteem voor het snel en efficiënt reinigen van harde vloeren.

   Rolemmer

MicroEasy rolemmer
Compacte rolemmer voor het snel en efficiënt reinigen van harde, 
waterbestendige vloeren. Dubbel emmer systeem geschikt voor het 
spaghettimop- of het vlakmopsysteem. 
Deze werkwagen omvat: frame, dubbele grijze emmer, pers met grijs 
handvat en oranje zijpanelen, waarschuwingsbordhouder, steelklem, 
accessoirehouder en grijs emmertablet.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516092 1 stuk

   Accessoires

Frame
Frame van de MicroEasy rolemmer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516093 1 stuk

Dubbele emmer
Dubbele emmer voor gebruik op de MicroEasy rolemmer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516094 1 stuk

MicroEasy emmer
Emmer of box om aan de MicroEasy rolemmer te bevestigen. Hierin kan u ook 
extra materiaal transporteren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516097 Grijs - 1 stuk
7516100 Groen - 1 stuk
7516101 Rood - 1 stuk

TASKI MicroEasy pers
Robuuste kunststof pers voor het persen van vlakmoppen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516095 1 stuk

Kleurcoderingsset voor pershendel
Kleurcoderingsset voor pershendel. Deze set laat toe om het handvat van uw 
pers een bepaalde kleurcodering toe te kennen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516096 1 stuk

Houder voor waarschuwingsbord
Houder voor waarschuwingsbord voor bevestiging op de MicroEasy 
rolemmer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516102 1 stuk

Steelklem
Steelklem ter bevestiging op de MicroEasy rolemmer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516103 1 stuk

Hulpmateriaalhouder
Hulpmateriaalhouder voor bevestiging op de MicroEasy rolemmer. Deze 
houder laat toe om extra materiaal mee te transporteren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516104 1 stuk

Tablet
Tablet voor MicroEasy rolemmer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516105 1 stuk

MicroEasy mophouder - 40 cm
MicroEasy mophouder geschikt voor book- en pocket moppen van 40 cm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516106 1 stuk

   Moppen voor natte reiniging

TASKI MicroEasy MultiMop
Katoenen mop voor vlakmopsysteem. Geschikt voor beide toepassingen van 
de MicroEasy mophouder.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516118 5 stuks
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TASKI MicroEasy Micro Mop
Microvezelmop van 40 cm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516112 Groen - 5 stuks
7516114 Rood - 5 stuks

TASKI MicroEasy Hygiëne Allround Mop
Grijze microvezelmop geschikt voor stofwissen en nat reinigen. 
Chloorbestendig.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517116 5 stuks

TASKI MicroEasy Scrub Mop
Microvezelmop met zwarte strepen. Ideaal voor krachtige dagelijkse en 
periodieke reiniging van o.a. anti-slip vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516116 5 stuks

TASKI MicroEasy Scorub Mop HD
Microvezelmop voor vlakmopsysteem. Ideaal voor krachtige periodieke 
reiniging van o.a. anti-slip vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516117 5 stuks

  Frames & stelen tbv Lamello, Optimop, Duomop, MicroEasy Systeem en Jumbopads

TASKI glasvezelsteel
Glasvezelsteel, 140cm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7500010 1 stuk

TASKI Telescoopsteel
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516107 Groen - 1 stuk
7516108 Rood - 1 stuk
7516109 Geel - 1 stuk
7516110 Blauw - 1 stuk

TASKI Aluminiumsteel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514123 per stuk

TASKI steel met mopklem
Steel met vaste mopklem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7500000 1 stuk

  TASKI spray mop systeem

   Spray-tool

TASKI VersaPlus Tool
Innovatief en mobiel spray-apparaat, uitermate geschikt voor kleine ruimten. 
Multifunctioneel inzetbaar, tijdsbesparend met uitstekend reinigingsresultaat

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514762 40 cm - 1 stuk
7514763 60 cm - 1 stuk

   Accessoires

TASKI VersaPlus doseerflacon 600ml
TASKI VersaPlus doseerflacon 600ml

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514109 Rood - 1 stuk
7514110 Blauw - 1 stuk
7514111 Geel - 1 stuk
7514112 Groen - 1 stuk

TASKI VersaPlus doseerflacon 900ml
TASKI VersaPlus doseerflacon 900ml

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514113 Rood - 1 stuk
7514114 Blauw - 1 stuk
7514115 Geel - 1 stuk
7514116 Groen - 1 stuk

TASKI Velcro Strip
Vervangbare velcro strips voor het VersaPlus frame

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514773 2 stuks - 40 cm
7514774 2 stuks - 60 cm

   Moppen

TASKI microvezelmop
Microvezelmop, ideaal voor gebruik met de VersaPlus Tool.  
Deze mop is uitermate geschikt voor het snel en grondig reinigen van gladde 
vloeroppervlakken. Door gebruik te maken van deze microvezelmop, is uw 
vloer ook weer snel droog en toegankelijk voor het loopverkeer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511402 40 cm - 5 stuks
7511403 60 cm - 5 stuks
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K2 Mop Standard
De TASKI K2 mop is speciaal ontworpen voor gladde en gestructureerde 
vloeren die normaal tot zwaar vervuild zijn. De traditionele gesneden franjes 
laten toe om sneller en gemakkelijker grote vuildeeltjes op te nemen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511641 5 stuks - 40
7511642 5 stuks - 60

TASKI disposable mop
Wegwerpmop, handig in gebruik op de TASKI VersaPlus Tool. Deze disposable 
mop is speciaal ontwikkeld voor eenmalig gebruik of daar waar geen 
wasfaciliteiten aanwezig zijn.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515477 40 cm - 25 stuks
7515478 60 cm -25 stuks

  Jonmaster systeem

Het Jonmaster Systeem van Diversey combineert de eenvoud van een compleet 
reinigingsconcept met de effectiviteit van unieke microvezelmaterialen, 
ergonomisch ontworpen stelen & houders en een geoptimaliseerde inzet van 
dagelijkse reinigingsmiddelen. Deze combinatie biedt significante voordelen 
voor uw operationele efficiëntie.

   Jonmaster stelen en frames

De Jonmaster Ultra generatie telescoopstelen & mopframes zijn speciaal voor 
het professionele Jonmaster systeem ontworpen. Deze nieuwe generatie 
telescoopstelen en mopframes is efficiënt, ergonomisch en eenvoudig in 
gebruik.

JM Ultra telescoopsteel
De rubberen coating op de telescoopsteel zorgt ervoor dat de steel 
gemakkelijk tegen muren en tafels blijft staan.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514588 60-105 cm - 2 stuks
7514586 100-170 cm - 2 stuks

JM Ultra mopframe
Dun en lichtgewicht aluminium mopframe voor alle soorten 
Jonmaster moppen. De mopframes zijn voorzien van een uniek 
vergrendelingmechanisme.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514599 25 cm - 2 stuks
7514597 40 cm - 2 stuks
7514595 60 cm - 2 stuks

JM Ultra Interieurframe
Speciaal ontworpen ergonomisch hulpstuk voor het reinigen van moeilijk 
bereikbare oppervlakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514592 2 stuks

JM Ultra Velcro Strips
Vervangbare velcro strips voor de vlakke Ultra Mopframes.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514632 25 cm - 5 x 2 strips
7514631 40 cm - 5 x 2 strips
7514630 60 cm - 5 x 2 strips

   Jonmaster Compact Wiper systeem

Voor dagelijkse reiniging op zwaar vervuilde plaatsen.
Het JM Compact Wiper systeem is ontwikkeld om een oplossing te bieden 
voor de dagelijkse reiniging van zwaar vervuilde oppervlakken. Dankzij de 
combinatie van het scherpe trekkerblad en microvezel, verbeterd het JM 
Compact Wiper systeem het reinigingsresultaat aanzienlijk. Dankzij de hoge 
m² prestatie kunnen de waskosten sterk gereduceerd worden. Het systeem is 
eenvoudig te gebruiken & snel inzetbaar.

JM Compact Wiper mopframe
Hoogkwalitatieve vloertrekker met scherp V-vormig trekkerblad. Middels 
velcro bevestiging te gebruiken i.c.m. de Compact Wiper Cloths. Kan 
bevestigd worden aan de JM Ultra Telescoopsteel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
5889512 1 stuk

JM Compact Wiper Cloth
Hoogkwalitatieve semi-uitspoelbare microvezeldweil voor gebruik met het 
Compact Wiper systeem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519331 10 stuks

JM Compact Wiper Velcro Cloth
Hoogkwalitatieve semi-uitspoelbare microvezeldweil met extra klittenband 
bevestiging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519091 5 stuks

   Microvezel moppen voor droge reiniging

TASKI Standard Dry Mop
De Standard Dry Mop wordt zorgvuldig vervaardigd uit hoogkwalitatieve 
materialen om een perfect reinigingsresultaat te garanderen. Alle moppen 
hebben een lage oppervlakteweerstand met een hoog vuilabsorberend 
vermogen. Dit zorgt voor een hoog rendement/m² en een minimale 
belasting voor de gebruiker.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518124 60 cm - 20 stuks

JM Ultra Dry Mop
Mop gemaakt van gepatenteerde microvezel voor de droge reiniging. De 
prestaties  zijn onderzocht en aantoonbaar met een wetenschappelijk 
rapport.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518444 10 stuks  - 60 cm
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JM Pro Dry Mop HD
Een unieke mop gemaakt van gepatenteerde microvezel voor de 
droge reiniging. De prestaties zijn onderzocht en aantoonbaar met een 
wetenschappelijk rapport.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
421850 10 stuks - 40 cm
421860 10 stuks - 60 cm

   Microvezel moppen voor klamvochtige reiniging

TASKI Standard Damp Mop
De Standard Damp Mop is speciaal ontwikkeld voor het klamvochtig 
moppen van gladde vloeren die regelmatig worden gereinigd en een hoge 
gygiënegraad vereisen. Deze microvezel mop laat een schoon en droog 
oppervlak na en verwijdert meer bacteriën, stof en vuil dan traditionele 
reinigingsmethoden. Chloorbestendig.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518126 - blauw 25 cm - 20 stuks
7518127 - blauw 40 cm - 20 stuks
7518128 - blauw 60 cm - 20 stuks
7518940 - rood 25 cm - 20 stuks
7518941 - rood 40 cm - 20 stuks
7518956 - rood 60 cm - 20 stuks

TASKI Standard Damp Mop  HD
De Standard Damp Mop HD is speciaal ontwikkeld voor het direct moppen 
van gladde vloeren of vloeren die een lichte structuur vertonen, met een 
normale tot hoge vervuilingsgraad. Dankzij de gesloten franjes houdt deze 
mop de grootste vuildeeltjes vast. De microvezels laten toe om meer vuil & 
vet te verwijderen dan bij traditionele vezels.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518131 40 cm - 20 stuks
7518132 60 cm - 20 stuks

JM Ultra Damp Mop
Hoogwaardige microvezel mop. Optimale vuilopname en licht in gebruik. 
Effectieve verwijdering van bacteriën. Compleet systeem voor dagelijkse 
reiniging. Alle moppen hebben een lage oppervlakte weerstand en een hoog 
vuil absorberend vermogen. Dit zorgt voor een hoog rendement/m2 en een 
minimale belasting voor de gebruiker.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518446 - blauw 25 cm - 10 stuks
7518447 - blauw 40 cm - 10 stuks
7518448 - blauw 60 cm - 10 stuks
7518553 - rood 25 cm - 10 stuks
7518554 - rood 40 cm - 10 stuks

JM Pro Damp Mop HD
Speciaal geschikt voor het reinigen van zwaarder vervuilde oppervlakken. 
Zeer goed opnemend (en vasthoudend) vermogen van bijvoorbeeld zand en 
stof dankzij de specifieke samenstelling van de vezels.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
421880 40 cm - 10 stuks
421890 60 cm - 10 stuks

   Moppen voor natte reiniging

TASKI Standard Wet Mop
Speciaal ontwikkeld voor het nat moppen van gladde vloeren die regelmatig 
worden gereinigd en een hoge hygiënegraad vereisen. Deze mop laat een 
schoon, droog oppervlak na.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518135 40 cm - 20stuks
7518134 25 cm - 20 stuks

Pro Wet Mop
Indien niet gereinigd kan worden met microvezel, dan is deze traditionele 
mop beschikbaar binnen het Jonmaster systeem. Gebruik van chemie is 
hierbij noodzakelijk.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
421900 25 cm - 10 stuks
421910 40 cm - 10 stuks

   Specialties

JM Pro Scrub Mop
Ideaal voor periodieke krachtige reiniging van bijvoorbeeld anti-slip vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515473 25 cm - 5 stuks
7515474 40 cm - 5 stuks

JM Pro Scrub Mop HD
Speciaal ontwikkelde polyamide mop binnen het Jonmaster assortiment. 
Ideaal voor periodieke krachtige reiniging van bijvoorbeeld anti-slip vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515475 25 cm - 5 stuks
7515476 40 cm - 5 stuks

JM Pro Mop Glas
Een speciaal ontworpen microvezelmop voor een streeploze reiniging van 
o.a. spiegels, seperatieglas en roestvast stalen oppervlakken. Pluist niet.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515472 5 stuks

JM Ultra Interieurmop Dry
Microvezel Interieurmop voor het Ultra Interieurframe.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518939 10 stuks
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KLAMVOCHTIGE REINIGING SPECIALTIES NATTE REINIGING

1. TYPE   
VLOER

2. MATE VAN 
VERVUILING

3. TYPE  
VERVUILING

Gladde &  
gesloten
vloeren

Laag
Licht aangehecht vuil

Aangehecht vuil

Hoog
Licht aangehecht vuil

Aangehecht vuil

Ruwe 
vloeren

Laag
Licht aangehecht vuil

Aangehecht vuil

Hoog
Licht aangehecht vuil

Aangehecht vuil

4. BELANGRIJKE KWALITEITEN

Dagelijkse reiniging

Periodieke reiniging

Uitstekende stof- & vuilopname

Desinfectie & reiniging met chloor  

Eco-label

St
an

da
rd

 D
am

p 
 

ES
ta

nd
ar

d 
D

am
p 

H
D

U
ltr

a 
D

am
p 

Pr
o 

D
am

p 
H

D
 

Pr
o 

Sc
ru

b 

Pr
o 

Sc
ru

b 
H

D

St
an

da
rd

 W
et

  

Pr
o 

W
et

 

Test alvorens een schoonmaakmethode met een verhoogde mechanische werking toe te passen, de vloer op 
mechanische bestendigheid en kleurvastheid en welke mate van mechanische werking volstaat.

Uitstekend
Goed
Niet aanbevolen
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1. MATE VAN STOFAANBOD

Laag 

Hoog  

2. BELANGRIJKE KWALITEITEN

Uitstekende stof- & vuilopname 

Eco-label

Uitstekend
Goed
Niet aanbevolen

   Keuzetool microvezel moppen

   Stofwissen
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  TASKI trolley - standaard materiaalwagens (gemonteerd geleverd)

TASKI Nano
De TASKI Nano Trolley is de jongste generatie binnen de TASKI Trolley 
familie. De nieuwe materiaalwagen is licht, compact en is uitgerust met 
alle materialen die de gebruiker nodig heeft en is bijzonder geschikt 
voor het reinigen van kleine oppervlakken of ruimten met beperkte 
manoeuvreerbaarheid. Afgebeeld staat de TASKI Nano Basis Trolley 

 
 

een afvalzakframe + beschermhoes en heeft 1 extra lade small.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519937 TASKI Nano Basis - per stuk
7519939 TASKI Nano Transport - per stuk

TASKI Micro basis
De compacte TASKI Micro Trolley is uitermate geschikt voor het reinigen van 
kleine ruimtes.  
 
Deze werkwagen beschikt over een half open lade, 2 doekenboxen, 1 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518742 1 stuk

TASKI Mini Open Basis
De basis uitvoering van deze werkwagen beschikt over 2 half open laden, 2 
doekenboxen en een afvalzakhouder. Naast de basis uitvoering zijn er nog 
vele standaard configuraties mogelijk, zoals afgebeeld hieronder.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518058 TASKI Mini Open Basis - 1 stuk

TASKI Mini Open Rolemmer
Deze werkwagen beschikt over een dubbel emmersysteem (blauw/rode 
kleurcodering), 2 half open laden, 2 doekenboxen en een afvalzakhouder.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517504 1 stuk

TASKI Mini Open Transport
Deze werkwagen beschikt over 2 half open laden, 2 doekenboxen, een 
afvalzakhouder en een stofzuigerplatform.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518059 1 stuk

TASKI Mini Open Combi
Deze werkwagen beschikt over een dubbel rolemmersysteem (blauw/rode 
kleurcodering), 2 half open laden, 2 doekenboxen, een afvalzakhouder en een 
stofzuigerplatform.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518060 1 stuk

   TASKI trolley - Jonmaster (microvezel)

TASKI Nano voor Jonmaster
De TASKI Nano Trolley voor Jonmaster biedt u de meest complete oplossing 
voor klamvochtige reiniging. De trolley kan uitgerust worden met alle 
Jonmaster producten en hulpmaterialen die garant staan voor optimale 
operationele efficientie en superieur hygiënisch resultaat.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519938 per stuk

TASKI Mini gesloten voor Jonmaster
De TASKI MINI gesloten Trolley is een compacte werkwagen met gesloten 
lades voor gebruik met het Jonmaster mopsysteem. 
 
De lades & doekenboxen zijn eenvoudig in 1 beweging vergrendelbaar 

werkwagen uitermate aanbevolen voor zorginstellingen. 
 
 
Deze werkwagen beschikt over een 2 gesloten lades, 2 waszakken, 
4 doekenboxen, een ergonomisch verstelbaar stuur, een dubbele 
afvalzakhouder en een 40cm uitklapbare mopbox.  
 
De dubbele afvalzakhouder, waszakken & stuur zijn inklapbaar voor het 
creëren van extra stockruimte.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517500 1 stuk

TASKI Mini Open voor Jonmaster
De TASKI MINI gesloten Trolley voor Jonmaster is een compacte werkwagen 
uitermate geschikt voor het reinigen van kantoren.  
 

uitklapbare mopbox, een dubbele afvalzakhouder, 2 waszakken, 2 half open 
lades & 2 doekenboxen. 
 
Het is ook mogelijk deze trolley inclusief afvalzakhouder en opklapbare 
steun te leveren, waarmee u bijvoorbeeld gemakkelijk een stofzuiger kunt 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517502 1 stuk - inclusief afvalzakframe
7518741 1 stuk - Basis (exclusief afvalzakframe)

TASKI Midi gesloten voor Jonmaster
De TASKI Midi gesloten Trolley is uitermate geschikt voor microvezelreiniging 
op grote oppervlaktes, in een omgeving waar u uw producten wil 
beschermen tegen diefstal en/of verkeerd gebruik.  
 
De gesloten laden kunnen geheel worden afgesloten met behulp van een 

1 efficiënte beweging sluit u zo de doekenboxen & tot 3 laden af.  
 
De werkwagen beschikt over een 40cm mopbox, 2 waszakken, 4 
doekenboxen, 3 gesloten lades & een afvalzakhouder (optioneel afsluitbaar 
met een deksel).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517498 1 stuk

TASKI Midi open voor Jonmaster
De TASKI Midi open Trolley is uitermate geschikt voor microvezelreiniging op 
grote oppervlaktes.  
 
Deze beschikt over 2 uitklapbare 40cm mopboxen, 2 waszakken, 3 half open 
lades (optioneel afsluitbaar met een transparant deksel), 4 doekenboxen & 
een afvalzakhouder (optioneel afsluitbaar met een transparant deksel).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517499 1 stuk

KLAMVOCHTIGE REINIGING SPECIALTIES NATTE REINIGING

1. TYPE   
VLOER

2. MATE VAN 
VERVUILING

3. TYPE  
VERVUILING

Gladde &  
gesloten
vloeren

Laag
Licht aangehecht vuil

Aangehecht vuil

Hoog
Licht aangehecht vuil

Aangehecht vuil

Ruwe 
vloeren

Laag
Licht aangehecht vuil

Aangehecht vuil

Hoog
Licht aangehecht vuil

Aangehecht vuil

4. BELANGRIJKE KWALITEITEN

Dagelijkse reiniging

Periodieke reiniging

Uitstekende stof- & vuilopname

Desinfectie & reiniging met chloor  

Eco-label
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   Basisframes voor op maat gemaakte materiaalwagens

Configureer een werkwagen naar uw wensen!
Uit deze basisframes kan u een op maat gemaakte werkwagen laten 
samenstellen.  
De innovatieve manier van opbouwen laat honderden mogelijkheden toe, om 
de werkwagen te bouwen op maat van uw wensen & schoonmaakprocedures.  
Uw op maat gemaakte werkwagen wordt gemonteerd afgeleverd.  
 
Contacteer uw verkoopverantwoordelijke voor het samenstellen op maat.

TASKI Nano Trolley frame
Dit Nano frame dient als basis voor het opbouwen van uw op maat gemaakte 
Nano werkwagen.  
 
Bevat: basisframe, 2 wielen met remmen, 2 zonder remmen, een TASKI Nano 
stuur en een TASKI Nano dubbele doekenbox houder.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518883 per stuk

TASKI Micro frame
Dit Micro frame dient als basis voor het opbouwen van uw op maat gemaakte 
Micro werkwagen.  
 
Bevat : basisframe, 2 wielen met remmen, 2 zonder remmen en een 
bumperset.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517306 1 stuk

TASKI Mini frame
Dit Mini frame dient als basis voor het opbouwen van uw op maat gemaakte 
Mini werkwagen.  
 
Bevat : basisframe, 2 wielen met remmen, 2 zonder remmen en een 
bumperset.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517305 1 stuk

TASKI Midi frame
Dit Midi frame dient als basis voor het opbouwen van uw op maat gemaakte 
Midi werkwagen. 
 
Bevat : basisframe, 2 wielen met remmen, 2 zonder remmen en een 
bumperset.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517304 1 stuk

   Accessoires exclusief voor TASKI Nano trolley

TASKI Nano stuur
TASKI Nano stuur voor het ergonomisch verplaatsen van de materiaal wagen. 
In hoogte verstelbaar. 
 
Tevens geschikt voor de Micro, Mini en Midi trolleys.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521797 per stuk

TASKI Nano Trolley verlengstuk
Verlengstuk voor de Nano Trolley waarmee u de trolley kunt verlengen met 
bijvoorbeeld was- of afvalzakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518884 per stuk

TASKI Nano Mop Box houder
TASKI Nano Mop Box houder

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518888 per stuk
7518885 per stuk - 25 cm

TASKI Nano dubbele doekenbox houder
Houder voor het bevestigen van 4 stuks 12L en/of 7L emmers, waszakken of 
afvalzakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518886 per stuk

TASKI Nano ladehouder 2 stuks
Houders voor het bevestigen van lades.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518887 2 stuks

TASKI elastiek voor afvalzak
Elastiek voor het bevestigen van afvalzakken dient voor extra stevigheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518900 per stuk - groot
7518943 per stuk - klein

TASKI Nano accessoire houder
Houder voor het bevestigen van de mopbox op bijvoorbeeld de voorzijde 
onder het stuur van de TASKI Nano Trolley.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518311 per stuk

TASKI Nano coverrand
Klemt de afvalzak vast en zorgt voor een net ogende trolley. Past op de TASKI 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520089 per stuk
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   Accessoires voor emmers

TASKI Emmer 7 liter met handvat
doeken in de emmer te plaatsen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517242 1 stuk

TASKI Emmer 12 liter met handvat
12 liter emmer (incl. schaal) met handvat. Mogelijkheid om 30 klamvochtige 
doeken in de emmer te plaatsen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517299 1 stuk

TASKI deksel voor emmer
Het deksel om de emmer af te sluiten is verkrijgbaar in rood, blauw, geel en 
groen. De emmer kan daarnaast ook volledig afgesloten worden met behulp 
van een slot. Dit deksel past op de 7 en 12L emmer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517362 Rood - 1 stuk
7517243 Blauw - 1 stuk
7517363 Groen - 1 stuk
7517364 Geel - 1 stuk
7517244 Blauw (incl. slot) - 1 stuk

TASKI slot voor emmer
Het TASKI slot past perfect op de verschillende deksels waarmee de TASKI 7L 
en 12L emmers afgesloten kunnen worden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517290 1 stuk

TASKI Pre wet deksel voor emmers
Voor een optimale klamvochtigheid van de moppen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517301 1 stuk

TASKI gekleurde handvaten voor emmers
Set van 4 gekleurde handvaten, ideaal voor het opzetten van een 
kleurcoderingssysteem. Past op de TASKI 7L en 12L emmers.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517365 4 stuks

   Accessoires voor lades

TASKI lades
De TASKI Small, Medium (afgebeeld) of Large lades zijn ideaal voor het 
meenemen van doeken, moppen en papier.  
 
Optioneel kunnen deze lades vergrendeld middels het integrale slotsysteem 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517245 1 stuk - Large 33 cm
7517246 1 stuk - Medium 22 cm
7517247 1 stuk - Small 11 cm

TASKI inzetstuk voor lade
Inzetstuk voor Large of Medium (afgebeeld) lade om moppen/doeken of 
chemie te scheiden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517249 1 stuk - Large
7517248 1 stuk - Medium

TASKI geleider voor lade
TASKI geleider voor lades. Hierdoor wordt de lade afgedekt. Optioneel kan 
deze geleider de toegang tot de lades afsluiten middels een integraal slot 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517278 1 stuk

TASKI half-open lade
Large half-open lade om eenvoudig toegang tot het materiaal te hebben.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517250 1 stuk

TASKI deksel met slot voor half open lade
Blauwe deksel voor half-open lade inclusief slot om het materiaal te 
beveiligen. Toegang tot het materiaal blijft eenvoudig.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517300 1 stuk

TASKI geleider voor half-open lade
Met de TASKI geleider kan de de half-open lade bevestigd worden aan het 
trolley frame.  
 
Indien u twee half-open lades boven elkaar wilt plaatsen, kunt u kiezen voor 
extra stevigheid door de bovenste lade te bevestigen met artikelnummer 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517279 1 stuk
7518052 bovenaan - 1 stuk
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   Accessoires voor mopsystemen

TASKI mop container
TASKI mop container. Biedt ruimte voor maximaal 20 moppen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517253 25 cm - 1 stuk
7517252 40 cm - 1 stuk
7517251 60 cm - 1 stuk

TASKI deksel voor mop container
TASKI deksel voor mop container

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517256 25 cm - 1 stuk
7517255 40 cm - 1 stuk
7517254 60 cm - 1 stuk

TASKI Pre wet deksel voor mop container
Geperforeerd deksel, voor een optimale klamvochtigheid van de moppen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517302 25 cm - 1 stuk
7517257 40 cm - 1 stuk
7517258 60 cm - 1 stuk

TASKI mop container houder
Uniek en gepatenteerd systeem om de mop container uit te klappen. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517269 1 stuk

TASKI houder voor dubbel emmersysteem
pers te plaatsen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517271 1 stuk

TASKI houder voor enkel emmersysteem
mopframe kan een 12L emmer worden bevestigd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518175 1 stuk

TASKI Multipers
Robuuste kunststof pers voor het uitwringen van strengenmoppen en 
bookmoppen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517291 1 stuk

Reductiestuk voor multipers
Reductiestuk te gebruiken met alle TASKI persen. Ideaal om de 
vochtigheidsgraad van moppen te controleren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506810 1 stuk

TASKI emmer 15L
emmersysteem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517292 Blauw - 1 stuk
7517293 Rood - 1 stuk

   Afvalbeheersystemen

TASKI deksel voor afvalzak

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517263 75-110L - 1 stuk
7517262 110 - 150L - 1 stuk

Bescherming voor afvalzak
Bescherming voor afval- of waszak met rits voor het ergonomisch verwijderen 
er van. De bescherming is tevens afwasbaar.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518176 van 30 - 60L - 1 stuk
7517289 van 75 - 110L - 1 stuk
7517288 van 110 - 150L - 1 stuk

TASKI coverframe voor afvalzak 75-110L
bevestigd worden op de TASKI emmer/afvalzak houder (artikelnummer 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517265 1 stuk

TASKI emmer/afvalzak houder

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517270 1 stuk

TASKI emmer/afvalzakhouder met 
verbindingsstuk
Houder voor het bevestigen van 2 stuks 12L en/of 7L emmers, waszakken of 
afvalzakken. Middels het verbindingstuk kan de houder ingeklapt worden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517371 per stuk
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TASKI dubbele afvalzakhouder

verbindingsstuk waardoor de houder inklapbaar is.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517273 1 stuk

TASKI Opklapbare steun voor afvalzak of 
stofzuiger
Opklapbare steun ter ondersteuning van het gewicht van de afvalzak. Zorgt 
voor ruimtebesparing bij opslag.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517274 1 stuk

TASKI afvalzak inlegblad voor opklapbare 
steun
Inlegblad voor opklapbare steun voor afvalzak. Geschikt om TASKI vento 8 & 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517261 1 stuk

   Overige accessoires

TASKI grijze waszak
TASKI grijze waszak

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517286 Large - 1 stuk
7517287 Small - 1 stuk

Wasnetten
Incl. handige knoopsluiting

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
421400 Blauw - 5 stuks
421410 Groen - 5 stuks
421420 Wit - 5 stuks

TASKI integraal slotsysteem
TASKI slotsysteem. Sluit tot 4 emmers & 4 lades integraal af in 1 enkele 
beweging. Hét attribuut om uw materiaal te beschermen op een 
tijdsefficiënte manier.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517267 1 stuk

TASKI Apparatensteun (beugel)
TASKI Apparatensteun (beugel)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7504240 1 stuk

TASKI Geperforeerd inlegstuk voor 
apparatensteun
TASKI Geperforeerde apparatensteun

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7504230 1 stuk

TASKI steun voor mophouder
Afneembare steun voor bijvoorbeeld het JM Ultra mopframe (artikelnummer 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517282 1 stuk

TASKI Steelklem
TASKI klem voor het klemmen van bijvoorbeeld telescoopstelen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7504150 1 stuk

TASKI klem met rubber en haak
Klem met rubber en haak voor het klemmen van bijvoorbeeld 
telescoopstelen. Middels de haak kan de klem gemakkelijk bevestigd worden 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511293 1 stuk

TASKI steelklem (zonder haak)
telescoopstelen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517310 1 stuk

TASKI klem voor stofzuigerbuis
Klem geschikt voor het vastklemmen van een stofzuigerbuis. Middels de 
grijze haak kan de klem gemakkelijk bevestigd worden aan o.a. de TASKI 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511215 1 stuk

TASKI dubbele haak voor toebehoren
TASKI dubbele haak voor het ophangen van toebehoren. De haak kan 
gemakkelijk bevestigd worden aan het TASKI emmer/afvalzak frame 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517275 2 stuks



TASKI lange dubbele haak voor toebehoren
TASKI lange dubbele haak voor het ophangen van toebehoren. De haak 
kan gemakkelijk bevestigd worden aan het TASKI emmer/afvalzak frame 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518103 2 stuks

TASKI Standaard Rubber
De rubbers zijn te gebruiken in combinatie met de (lange) Dubbele haak 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517311 2 stuks

TASKI inlegblad 1/2
De inlegblad vermijdt druppelen (uit was- en/of afvalzakken) op de grond.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517259 1 stuk

TASKI verbindingsstuk doekenbox houder 
(inklapbaar)
stockageruimte dankzij de inklapbaarheid van de wasnetten/doekenboxen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517268 1 stuk

TASKI connector doekenbox houder (vast)
TASKI connector voor doekenboxhouder (budget oplossing).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518174 1 stuk

TASKI duwbeugel groot
De meest ergonomische manier van werken. Volledig verstelbaar in de 
hoogte.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517280 Large - 1 stuk
7517281 Small - 1 stuk

TASKI hulpmateriaalhouder
Te gebruiken om toebehoren zoals TASKI steelklemmen en TASKI Florzip 
dispenser aan op te hangen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517283 1 stuk - large
7517284 1 stuk - small

TASKI documentenhouder
Handig om methodekaart of reinigingsplan op te plaatsen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517294 1 stuk

TASKI hulpmateriaalhouder voor tussenstuk 
frame
TASKI hulpmateriaalhouder voor tussenstuk frame

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517285 1 stuk

TASKI Tussenstuk frame
TASKI Tussenstuk frame voor opbouw op maat gemaakte werkwagen. 

voor half open lade.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517276 1 stuk

TASKI Haak voor bevestiging van div. 
materialen
TASKI Haak voor bevestiging diverse materialen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7504140 1 stuk

Houder voor VersaPlus flacon
Houder voor een VersaPlus flacon.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7504370 1 stuk

Pre-wet wringer
Pre-wet wringer voor het uitwringen van microvezeldoeken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A102421 Pre-wet wringer - 1 stuk
7518148 Bevestigingsstuk voor wringer - 1 stuk

Houder voor stofwisrollen
Geschikt voor stofwisdoekrollen zoals de TASKI Tex & Hygiënedoeken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518297 1 stuk
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Sproeiflacon 250 ml met trigger

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
416590 10 stuks

Jonmaster pre-wet maatbeker
De JM maatbeker wordt geleverd met een stickerset wat gebruikt kan 
worden om op de maatbeker te plakken zodat de juiste hoeveelheid water 
wordt toegevoegd aan de microvezel moppen en doeken. Inhoud: 2.730L

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522264 1 stuk

  Reinigingsdoeken

   Traditionele uitspoelbare reingingsdoeken

TASKI Allegro
Professionele semi-disposable non-woven kwaliteitsdoekjes, hoge 
vochtopname, 38 x 40 cm. In kleurcodering uitgevoerd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511078 Rood - 25 stuks
7511079 Blauw - 25 stuks
7511080 Groen - 25 stuks
7511081 Geel - 25 stuks
7511083 Rood - 100 stuks
7511084 Blauw - 100 stuks
7511085 Groen - 100 stuks
7511086 Geel - 100 stuks
7511087 Wit - 100 stuks

TASKI EXACT premium
Luxe latex reinigingsdoek. Heeft een hoge vochtopname en geeft een 
streeploos resultaat. In kleurcodering met logo’s uitgevoerd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7505310 Rood - 25 stuks
7505320 Blauw - 25 stuks
7505330 Geel - 25 stuks
7513658 Groen - 25 stuks

TASKI MicroEasy Reinigingsdoeken
Semi-uitspoelbare (non-woven) reinigingsdoek vervaardigd uit microvezels 
voor eenvoudig en effectief reinigen. Met kleurcodering om kruisbesmetting 
te voorkomen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514574 Rood - 5 stuks
7514575 Blauw - 5 stuks
7514576 Geel - 5 stuks
7514577 Groen - 5 stuks

   Microvezel reinigingsdoeken

TASKI MicroLight
Microvezeldoek geschikt voor klamvochtige en natte reiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
244291 Rood - 25 stuks
244292 Blauw - 25 stuks
7516398 Groen - 25 stuks
244293 Geel - 25 stuks

TASKI MicroStandaard
De MicroStandaard is een kwaliteitsvolle en duurzame reinigingsdoek. De 
uiterst fijne vezels maken een diepere penetratie in het oppervlak mogelijk 
en verwijderen beter vet en vuil, in tegenstelling tot andere vezels. De doek is 
uitermate geschikt om stofdeeltjes en vuil op te nemen en te absorberen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517511 Rood - 20 stuks
7517512 Blauw - 20 stuks
7517513 Groen - 20 stuks
7517514 Geel - 20 stuks

Ultra Reinigingsdoek
Doek van zeer hoge kwaliteit voor alle soorten reiniging. Geschikt voor alle 
oppervlakken (met uitzondering van ruwe- of met meubelwas behandelde 
oppervlakken). De prestaties zijn onderzocht en aantoonbaar met een 
wetenschappelijk rapport.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516152 Rood - 20 stuks
7516151 Blauw - 20 stuks
7516154 Geel - 20 stuks
7516153 Groen - 20 stuks

TASKI MicroQuick
Gebreide reinigingsdoek gemaakt van microvezels voor snel en effectief 
reinigen. 40 x 40 cm. In kleurcodering uitgevoerd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7505830 Rood - 5 stuks
7505840 Blauw - 5 stuks
7505850 Geel - 5 stuks
7505860 Groen - 5 stuks
7510661 Wit - 5 stuks

JM Ultra Reinigingsdoek XL
De Ultra reinigingsdoek XL is vervaardigd uit de meest kwalitatieve 
materialen om superieure reinigingsprestaties te waarborgen. De doeken 
zorgen voor optimale stof- en vuilopname voor uitstekende reiniging en 
hygiëne.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517508 Blauw - 20 stuks
7517507 Rood - 20 stuks
7517509 Groen - 20 stuks
7517510 Geel - 20 stuks
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   Specialties

JM Hygiene reinigingsdoek
Hoogkwalitatieve chloorbestendige microvezeldoek. Geschikt voor droge, 
klamvochtige of natte reiniging. Door een sterk verlaagde hoeveelheid aan 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517121 20 stuks - Rood
7517122 20 stuks - Blauw
7517123 20 stuks - Groen
7517124 20 stuks - Geel

Pro Reinigingsdoek voor glasreiniging
Een speciaal ontworpen doek voor een streeploze reiniging. Pluist niet. 
Geschikt voor het reinigen van spiegels, glazen oppervlakken en roestvrij 
staal.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515023 5 stuks
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bent u actief?

Gezondheidszorg

Schoonmaakbedrijven

Educatie & Overheidsinstellingen

Hospitality

Foodservice / retail 

Heeft u toegang  
tot wasfaciliteiten?

Ja

Nee

Type reiniging

Microvezel reiniging klamvochtig

Spray reiniging

Natte reininging

Belangrijke  
kwaliteiten

Streeploosresultaat in 1 handeling

Uitstekende stof- & vuilopname

Desinfectie en reiniging met chloor

Eco-label
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   Keuzetool doeken



  Sponzen

TASKI reinigingsspons
Reinigingsspons 14 x 8 cm met greep. Gemaakt van synthetisch materiaal 
met witte krasvrije pad. Beschikbaar in kleuren: rood, blauw, geel en groen 
om kleurcodering te faciliteren. Kleurcodering helpt kruisbesmetting te 
voorkomen en ondersteunt het waarborgen van voedselveiligheid en 
algemene hygiene.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515479 Rood - 10 stuks
7515480 Blauw - 10 stuks
7515481 Geel - 10 stuks
7515482 Groen - 10 stuks

TASKI Premium reinigingsspons

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501510 Oranje met witte pad - 10 stuks
7502830 Blauw met blauwe pad - 10 stuks
7501520 Geel met groene pad - 10 stuks

TASKI Jumbospons - Rood
Gemaakt van synthetisch materiaal met witte krasvrije pad. 18 x 14 cm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507397 10 stuks

TASKI Schuurspons klein
Hoge kwaliteit reinigingsspons. Kleine sythetische gele spons met groene 
pad.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515483 100 stuks

TASKI Melamine spons
Spons om zonder gebruik van reinigingsmiddel de meest uiteenlopende 
vervuilingen te verwijderen. Verwijdert gemakkelijk o.a. viltstift, penstrepen 
en vet.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515468 10 stuks

  Vegers & borstels

Veger met lange steel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514981 1 stuk

Blik met lange steel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514978 1 stuk

Ultra hygiënische borstelset met lange steel
Ultra borstel te gebruiken in combinatie met stofcontainer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514124 1 stuk

Ultra hygiënische vloertrekker en blik met 
lange steel
Set van rubberen trekker en blik (geschikt voor het plaatsen van plastic 
zakken) om optimaal hygiënisch te werken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514980 per set

3M Floorsweeper 4500
Compacte rolveger met 2 contra-roterende walsen met rubberen lamellen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514976 1 stuk

Zaalveger, gemixed haar, 40 cm zonder steel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
500101 1 stuk

Zaalveger, gemixed haar, 60 cm zonder steel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
245583 1 stuk

Straatveger, 40 cm zonder steel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
245582 1 stuk

TASKI handveger

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514979 1 stuk
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TASKI blik

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514977 1 stuk

Plumeau van lamswol met telescoopsteel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
500910 1 stuk

Ragebol met telescoopsteel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
500915 1 stuk

Schrobborstel 30 cm zonder steel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
500800 1 stuk

Houten steel voor borstelwerk met 
schroefdraad, 150 cm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
502700 1 stuk

  Vuilniszakken

Vuilniszakken - 50x50cm HDPE 8 my 
Transparant

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
311510 25 r. x  50 stuks

Vuilniszakken - 50x65cm LDPE 50 my Blauw

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A8752 20 r. x 25 stuks

Vuilniszakken - 70x110cm LDPE 55 my Grijs

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
311560 10 r. x 20stuks

Grijze PE zak, Komo, 60 x 80 cm, LDPE/55mu

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
C1059 20 rollen á 20 st

Grijze PE zak, 61 x 80 cm, HDPE/23mu
Plastic zakken ten behoeve van de kunststof afvalbak. PE 61 x 80 x 23, kleur 
grijs.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
C062610031 25 x 20

Blauwe PE zak voor Kliko containers, 65 x 140 
cm, LDPE/70mu

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A402250 100 stuks

Witte PE zak, 90x120cm, LDPE/100mu

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
C062610147 100 stuks

  Persoonlijke veiligheid

Diversey vinyl wegwerphandschoen
Wegwerp vinyl handschoenen, beschikbaar in verschillende maten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
310420 100 stuks - Small
310421 100 stuks - Medium
310422 100 stuks - Large

Latex wegwerphandschoenen
Wegwerp latexhandschoenen in een dispenserdoos. Product zonder poeder. 
100 st/doos. Beschikbaar in maten small (6-7), medium (7-8) en large (8-9).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
310430 100 stuks - Small
310431 100 stuks - Medium
310432 100 stuks - Large
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Diversey Nitrile wegwerphandschoenen
Stevige wegwerphandschoenen van Nitrile. Voldoen aan alle Europese 
wetgevingen om met voedsel te werken en vrij van latex.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
310440 100 stuks - Small
310441 100 stuks - Medium
310442 100 stuks - Large

Diversey werkhandschoenen
Herbruikbare latex handschoenen

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515484 Small - 12 paar
7515485 Medium - 12 paar
7515486 Large - 12 paar

Diversey veiligheidshandschoenen
Veiligheidshandschoenen Nitril. Extra zware kwaliteit. Goedkeuringen (EN388 
/ EN347-2 / EN374-3 / EN 420).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515492 Small - 12 paar
7515493 Medium - 12 paar
7515494 Large - 12 paar

Veiligheidsbril
Professionele veiligheidsbril UVEXI. Ook geschikt voor brildragers.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514087 1 stuk

Waarschuwingsbord
Bord met waarschuwing “natte vloer”.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7506470 1 stuk

Disposable mondkap FFP3
Professionele mondkap met filtratie type FFP3.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
870212 5 stuks

Zorba
Absorberende veiligheidsstrip. Toe te passen bij natte reiniging van vloeren. 
Vormt een veilige barrière tegen vloeistoffen in de overgang tussen 
waterbestendige en niet-waterbestendige vloeren. Neemt per meter tot 3 
liter water op. Doos per 30 meter

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513305 per doos

  Pads

TASKI JumboPad Houder
Met bevestiging voor steel, ideaal voor randreiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501440 1 stuk

TASKI JumboPad Houder met handvat
Handgreephouder voor TASKI JumboPad.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501450 1 stuk

Handpads wit : krasvrij

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515027 10 stuks

Handpads groen : abrasief

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515026 10 stuks

Jumbo Pads
Voor het verwijderen en reinigen van hardnekkige vervuiling. Pads ten 
behoeve van TASKI JumboPad Houders 26 x 10 cm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514972 wit : zacht - 5 stuks
7514973 blauw : middelhard - 5 stuks
7514974 bruin : hard - 5 stuks

  Unger Ergotec venster-& vloerreinigingssysteem

   Vensterreiniging

Set houder kunststof en standaard hoes
Complete set met kunstof houden en standaard hoes. Verkrijgbaar in 
verschillende maten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507306 25 cm - 1 stuk
7507307 35 cm - 1 stuk
7507308 45 cm - 1 stuk

Visa Versa 45cm
Wisser en inwashouder in één. Complete set met standaard hoes en 
softrubber. Ideaal voor op de Unger telescoopstelen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7507305 1 stuk
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Mini Duster
Handzame stoffer. Geïmpregneerd met stofbindende vloeistof.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A3145 2 stuks

Universeelhouder voor Mini Duster
Koppelstuk om visa versa of miniduster te bevestigen op de Unger 
telescoopstelen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508156 1 stuk

Kniegewricht kunststof
Hoekscharnier om te bevestigen op de Unger telescoopstelen. Hoek kan vrij 
ingesteld worden voor moeilijk toegankelijke plekken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507321 1 stuk

Ergotec handgreep (zonder rail en rubber)
Losse handgreep t.v.b. Unger raamtrekker.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509788 1 stuk

Unger rail met rubber
Losse rail en rubber universeel toepasbaar op Unger handgrepen. 
Verkrijgbaar in verschillende maten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
593505 35 cm - 1 stuk
593506 45 cm - 1 stuk

Unger vervangingsrubber
Unger vervangingsrubber universeel toepasbaar in Unger rails. Verkrijgbaar in 
verschillende maten en hardheden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
100941 - Hard 35 cm - 10 stuks
100940 - Hard 45cm - 10 stuks
100938 - Zacht 35 cm - 10 stuks
100939 - Zacht 45 cm - 10 stuks

Standaard inwashoes (zonder houder)
Professionel inwashoes zonder houder. Verkrijgbaar in verschillende maten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507309 25 cm - 1 stuk
7507310 35 cm - 1 stuk
7507311 45 cm - 1 stuk

Ragebol gebogen
Unger gebogen ragebol, ideaal voor het reinigen van buizen op hoogte 
en moeilijk bereikbare plaatsen. Universeel toepasbaar op alle Unger 
telescoopstelen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7507322 1 stuk

Ragebol vlak
Unger vlakke ragebol universeel toepasbaar op alle Unger. Gemaakt van echt 
paardenhaar.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507323 1 stuk

Unger veiligheidsschraper 4cm
Roestvrijstalen schraper.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507332 1 stuk

Reservemesjes veiligheidsschraper 4cm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514991 10 stuks

Heavy duty glasschraper 10cm
Heavy duty Ergotec glasschraper 10cm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7500450 1 stuk

Reservemesjes 10cm
Reservemesjes Ergotec glasschraper 10cm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507336 10 stuks

Bucket on a belt
Koker voor inwasser, wisser en schraper. Alle belangrijke materialen binnen 
handbereik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507350 1 stuk

Neopreen handschoenen
Beschermende handschoenen tegen bijvoorbeeld kou. Neopreen met 
rubber laag. Antislip materiaal voor goede greep. Comfortabel en verstelbaar 
klittenband voor individuele aanpassing. Verkrijgbaar in verschillende maten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
310392 Small - 1 paar
310390 Large - 1 paar
310391 XLarge - 1 paar
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   Vloerreiniging

Vuilgrijper 90cm
Multifunctionele grijper voor het ergonomisch verwijderen van vuil. 
Hygienisch afval opruimen. Verbeterde grip door rubberen pistool 
handgreep.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
594702 1 stuk

Vloerschraper 10cm
Vloerschraper voor het gemakkelijk en ergonomisch verwijderen van 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
591400 1 stuk

Unger vloertrekker 45cm
Vloertrekker voor het droogtrekken van vloertegels, gietvloeren en andere 
ongelijke vloeren. Universeel te gebruiken in keuken, badkamer, sauna, 
zwembad etc.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7507341 1 stuk

Unger heavy duty vloertrekker 55cm
Verstevigde vloertrekker voor het droogtrekken van vloertegels, gietvloeren 
en andere gelijke vloeren. Universeel te gebruiken in keuken, badkamer, 
sauna, zwembad etc.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7507342 1 stuk

Aluminium steel voor vloertrekkers
Unger aluminium steel voor vloertrekkers

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A7507337 1 stuk

Unger Telescoopsteel
Professionele degelijke telescoopstelen t.b.v. diverse Unger accessoires. 
Verkrijgbaar in verschillende maten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7507317 2 x 0,60m - 1 stuk
7507318 2 x 1,25m - 1 stuk
7507319 2 x 2,00m - 1 stuk
7507320 3 x 2,00m - 1 stuk

Omschrijving SKU

Ergotec handgreep (zonder rail en rubber) -
-
-
-
-

Kniegewricht kunststof -
Universeelhouder t.b.v. mini-duster -
Ragebol gebogen -
Ragebol vlak -
Heavy duty glasschraper 10 cm -

- - - -
- - - -
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  TASKI éénschijfsmachines

TASKI ergodisc staat voor een innovatieve range éénschijfsmachines. 
De machines hebben een hoge productiviteit en leveren uitstekende 
schoonmaakprestaties. De TASKI ergodisc range onderscheidt zich in ergonomie, 
veiligheid, gebruiksgemak en veelzijdigheid.

TASKI ergodisc HD
Lage snelheid Heavy Duty éénschijfsmachine. Ideaal voor zware applicatie, 
zoals het strippen van vloeren, het kristalliseren van marmer of bewerken 
van hout.  

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518199 per stuk

TASKI ergodisc 165

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8003850 1 stuk

TASKI ergodisc 200
Low-speed éénschijfsmachine met verlaagde motor (200 rpm).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8003810 1 stuk

TASKI ergodisc duo

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004020 1 stuk

TASKI ergodisc 400
High-speed éénschijfsmachine (400 rpm).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8003890 1 stuk

TASKI ergodisc omni
High-speed éénschijfsmachine (900 rpm).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004630 1 stuk

TASKI ergodisc 1200
Ultra-speed éénschrijfsmachine (1200 rpm).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004660 1 stuk

TASKI ergodisc 2000
Ultra high-speed éénschijfsmachine (2000 rpm).

ARTIKELNUMMER
7519535

TASKI Machines
Een complete range schoonmaakmachines helpen u 
de schoonmaaktijd te reduceren terwijl efficiëntie en 
betrouwbaarheid gemaximaliseerd worden.



79

TASKI M
achines

TA
SK

I e
rg

od
is

c 
H

D
 

TA
SK

I e
rg

od
is

c 
16

5

TA
SK

I e
rg

od
is

c 
20

0

TA
SK

I e
rg

od
is

c 
du

o

TA
SK

I e
rg

od
is

c 
40

0

TA
SK

I e
rg

od
is

c 
om

ni

TA
SK

I e
rg

od
is

c 
12

00

TA
SK

I e
rg

od
is

c 
20

00

Werkbreedte 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm

Omwentelingen 200 rpm 400 rpm 900 rpm 1200 rpm 2000 rpm

Gewicht 42 kg / 37 kg 34 kg 48 kg / 43 kg 37 kg 44 kg 42 kg

Vermogen 1100 W 1100 W 800 W 1100 W 1100 W 1400 W 1300 W 

Kabellengte

Voltage / Frequentie

Veiligheidsklasse/
goedkeuringen

II (CB, CE) II (CE, SEV, ÖVE) II (CE, SEV, ÖVE) II (CE, SEV, ÖVE) II (CE, SEV, ÖVE) I (CE, SEV, ÖVE) I (CE, SEV, ÖVE) 1 (CB, CE, CSA)

Noodschakelaar in serie in serie in serie in serie in serie in serie in serie in serie

Electrisch spray-
apparaat - in optie - in optie - geïntegreerd geïntegreerd -

Meeneemschijf - - - - - geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd

TASKI Eénschijfsmachines - Technische specificaties
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Artikel

1) Vloeistoftank (10 liter)

2) Additioneel 10 kg gewicht voor TASKI ergodisc HD

3) Zuigaggregaat 230 V

Dubbelfilter stofzak voor zuigaggregaat papier 
(10 stuks)

Disposable fleece filter stofzakken (10 stuks)

4) Zuigkraag/spatbescherming 43 cm

Spatbescherming 43 cm

HEPA filter voor zuigaggregaat

5) Elektrisch spray-apparaat 230 V

6) Mechanisch spray-apparaat

7) Schuimcompressor 230 V

8) Handshamponeerset  

TASKI Eénschijfsmachines - Toebehoren
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Artikel

1) Meeneemschijf low-speed 43 cm ■ ■ ■ ■ ■

2) Meeneemschijf high-speed 43 cm ■ ■

3) Schrobborstel 43 cm: normaal ■ ■ ■ ■

4) Schrobborstel 43 cm: grind/sportvloeren ■ ■ ■ ■

5) Schrobborstel 43 cm: intensief ■ ■ ■ ■

6) Dry Foam shamponeerborstel 43 cm ■ ■

7) Wrijfborstel voor licht schrobben/ 
uitwrijven/spray methode 43 cm

■ ■ ■ ■

8) Polierborstel Union voor parket 43 cm ■ ■ ■

TASKI Eénschijfsmachines - Meeneemschijven/borstels

5 8

42

7

1

6

3
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  TASKI schrobzuigmachines

   TASKI schrobzuigmachines op netstroom

TASKI swingo 150 E
Ultra compacte schrobzuigmachine met borstelwals op lichtnetaansluiting.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516209 1 stuk

TASKI swingo 350 E
Ultra compacte, electrisch aangedreven schrobzuigmachine, ontwikkeld voor 
reiniging in kleine en druk bezette ruimten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518528 per stuk

TASKI swingo 455 E
Schrobzuigmachine in kabeluitvoering met ergonomisch gevormde 
bedieningshendel. Voor kleine tot middelgrote ruimten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518534 1 stuk

TASKI swingo 755 E
Schrobzuigmachine in kabeluitvoering voor kleine tot middelgrote ruimten 
op lichtnetaansluiting.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516838 1 stuk
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Theoretische capaciteit m2/uur 1140 1290 1290

Werkbreedte cm 38 43 43

Zuigbreedte cm 69 69 80

Schoonwatertank l 2.6 10 22

Vuilwatertank l 2.9 10

Gewicht machine (gebruiksklaar) kg 14.4 46 90 130

Voltage / frequentie V/Hz

Vermogen W 1100 1100 1700 1700

Maximale helling 2 2 2 2 2

Kabellengte m

Diameter schrobborstel cm - - 1x 43 1 x 43

Diameter borstelwals cm 7 9 - - -

Rotatiesnelheid rpm 1700 1000 170

Borsteldruk max. kg - 17 30 27

Borsteldruk max. N/cm2 0.17 0.2 0.19 0.21 0.14

Luchtverplaatsing tot l/sec 32 39 34 34

Vacuum kPa 20 11.8 10.8 11.8 11.8

Draaicirkel m - 0.8 1.12 1.33

Geluidsniveau dB(A) 74 <70 <70 <73

Afmetingen (lxbxh) cm cm 43x38x112 110 x 48 x 92

Transportbreedte zonder zuigmond cm 38 48

Veiligheidsklasse/goedkeuringen II (CE/CB Test cert./
IMQ/cETLus)

II (CE/CB Test 
cert.)

I (CE/CB Test 
cert./SEV/CSA)

I (CE/CB Test 
cert.)

I (CE/CB Test 
cert./SEV)

TASKI Schrobzuigmachines op netstroom - Technische specificaties
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   TASKI schrobzuigmachines op batterijen

TASKI swingo 350 B BMS
Ultra compacte, batterij aangedreven schrobzuigmachine, ontwikkeld voor 
reiniging in kleine en druk bezette ruimten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516860 1 stuk

TASKI swingo 455 B BMS
Schrobzuigmachine op batterijen met ingebouwde gelijkrichter en 
ergonomisch gevormde bedieningshendel. Voor kleine tot middelgrote 
ruimten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518367 1 stuk

TASKI swingo 755 B eco BMS
Schrobzuigmachine voor kleine tot middelgrote ruimten. Batterijversie met 
ingebouwde gelijkrichter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516825 1 stuk

TASKI swingo 755 B power BMS
Schrobzuigmachine voor kleine tot middelgrote ruimten. Batterijversie met 
ingebouwde gelijkrichter, wielaandrijving en waterbesparingstechnologie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516826 1 stuk

TASKI swingo 855 B Power BMS
Compacte schrobzuigmachine voor kleine tot middelgrote ruimten, met een 

ingebouwde gelijkrichter, wielaandrijving en waterbesparingstechnologie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517572 1 stuk

TASKI swingo 1255 B Power BMS
Voor middelgrote ruimten. Batterijversie met ingebouwde gelijkrichter, 
wielaandrijving en waterbesparingstechnologie

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516831 1 stuk
7516834 1 stuk - EBU versie

TASKI swingo 1650 BMS
Batterijaangedreven schrobzuigmachine voor grote oppervlakken. Met 
ingebouwde gelijkrichter, wielaandrijving en waterbesparingstechnologie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515883 1 stuk

TASKI swingo 1850 BMS
Batterijaangedreven schrobzuigmachine voor grote oppervlakken. Met 
ingebouwde gelijkrichter, wielaandrijving en waterbesparingstechnologie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518086 1 stuk

TASKI swingo XP BMS
De nieuwe generatie batterij-aangedreven schrobzuigmachines. Het 
nieuwe stand-on concept met sensorstuur combineert uitstekende 
manouvreerbaarheid met hoge snelheid. In combinatie met de 
waterbesparende techniek en andere innovatie toepassingen is dit een uiterst 
efficiënte machine.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514505 1 stuk

TASKI combimat swingo 2500
Uiterst wendbare meerijd schrobzuigmachine voor intensief gebruik 
op grote oppervlakken. Batterijversie met externe lader. Voorzien van 
waterbesparingstechnologie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004740 1 stuk

TASKI swingo 4000
Uiterst wendbare meerijd schrobzuigmachine voor intensief gebruik op grote 
oppervlakken. Batterijversie. Voorzien van waterbesparingstechnologie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518096 1 stuk

TASKI swingo 5000
Uiterst wendbare meerijd schrobzuigmachine voor intensief gebruik op 
grote oppervlakken. Batterijversie. Voorzien van waterbesparingstechnologie 
(IntelliFlow systeem).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518373 per stuk
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Theoretische capaciteit m2/uur 1140 1290 1290

Werkbreedte cm 38 43 43 43 70

Zuigbreedte cm 69 69 69 69 80 110 110 129

Schoonwatertank l 10 22 40 40 40

Vuilwatertank l 10 40 40 40 - - - -

Afstelling watertoevoer g/m2 handmatig handmatig 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200

Aantal doseerniveaus 3 handmatig handmatig 6 6 6 6 6 6 6

Gewicht machine 
(gebruiksklaar) kg 67 120 160 160 260 330 410 680

Gewicht machine zonder 
batterij kg 70 70 81 120 180 310

Voorwaartse snelheid km/h - - - 6

Achterwaartse 
aandrijving j/n - - - ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Voltage V 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Vermogen W 1100 900 900 900 900 1000 1200 1200 1200 2000

Autonomie batterij max. uur <1 <2 <2 <2 <3 <4 3-4 <4-6 <4-6

Maximale helling 2 2 2 2 2 2 2 2 8 13

Kabellengte m 3 3 3 3 3 2.8 2.8 2.8 - - -

Diameter borstels cm - 1 x 43 1 x 43 1 x 43 2 x 28 2 x 33 2x 43 2 x 2 x 43 4 x 28

Diameter cilindrische 
borstel cm 9 - - - - - - - - - - -

Rotatiesnelheid borstel rpm 1000 130 160 160 160

Borsteldruk max. kg 17 32 40 43 43 48 40 - 80 60-90

Borsteldruk max. N/cm2 0.2 0.317 0.403 0.446 0.32 0.18 0.67 0.44 0.41 0.37

Luchtverplaatsing tot l/sec 32 24 32 32 32 32 30 30 30 31.1 31.1 31.1

Vacuum kPa 11.8 9.3 11.8 11.8 11.8 11.8 12 12 12 16.1 16.1 16.1

Draaicirkel m 0.8 1.12 1.12 1.12 1.33 1.6 1.7 1.2 1.9 2.0 2.0

Geluidsniveau 
(Eco Mode) dB(A) <70 <70 <64 <64 (60) <64 (<60) <70 (<60) <62 <62 <67 <67 <67

Afmetingen (lxbxh) cm cm x 43
139 x 69 

x 110 x 116.7 x 116.7 x 116.7 x 117 x 118
162 x 88 

x 119 x 126
169 x 78 

x 137
178 x 89 

x 140

178 x 
109 x 

140cm

Transportbreedte zonder 
zuigmond cm 48 69 88 78 89 109

Veiligheidsklasse/ 
goedkeuringen

II (CE/
CB Test 
cert./
SEV)

II (CE/
CB Test 
cert./
SEV)

I (CE/
CB Test 
cert./
ÖVE)

I (CE/
CB Test 
cert./
ÖVE)

I (CE/
CB Test 
cert./
ÖVE)

I (CE/
CB Test 
cert./
ÖVE)

II (CE/
CB Test 
cert./
ÖVE)

II (CE/
CB Test 
cert.)

II (CE/
CB Test 
cert./
ÖVE)

III (CE/
CB Test 
cert./
SEV/
ÖVE)

III (CE/ 
CB Test 
cert.)

III (CE/ 
CB Test 
cert.)

TASKI Schrobzuigmachines op batterij - Technische specificaties
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TASKI Schrobzuigmachines - Toebehoren
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Artikel

1) Vulslang met universeel aansluitstuk (koppeling)

2) Zuigrubber set 

3) Borstelwals 38 cm: standaard

4) Borstelwals 38 cm: hard

5) Borstelwals 38 cm: activefibre

Schrobborstel 28 cm: normaal  
Schrobborstel 28 cm: grind/sportvloeren  
Schrobborstel 28 cm: intensief  
Schrobborstel 33 cm: normaal  
Schrobborstel 33 cm: grind/sportvloeren  
Schrobborstel 33 cm: intensief  
6) Schrobborstel 43 cm: normaal

7) Schrobborstel 43 cm: intensief

8) Schrobborstel 43 cm: grind/sportvloeren

Schrobborstel 43 cm: normaal  
Schrobborstel 43 cm: intensief  
Schrobborstel 43 cm: grind/sportvloeren  

Meeneemschijf 28 cm  
Meeneemschijf 33 cm  
9) Meeneemschijf 43 cm

Meeneemschijf 43 cm  

Urenteller (installatie door technicus)

5 8 976

421 3
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TASKI Schrobzuigmachine  - Toebehoren
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Artikel

Vulslang met universele koppeling/aansluitstuk

Schrobborstel 28 cm: normaal    
Schrobborstel 28 cm: grind/sportvloeren    
Schrobborstel 28 cm: intensief    

 
 
 

Scrhobborstel 43 cm: normaal

Schrobborstel 43 cm: grind/sportvloeren

Schrobborstel 43 cm: intensief

1) Schrobborstel 43 cm: normaal  
2) Schrobborstel 43 cm: grind/sportvloeren  
3) Schrobborstel 43 cm: intensief  

 
Meeneemschijf 28 cm    

 
Meeneemschijf 43 cm

4) Meeneemschijf 43 cm  
 

Optionele waarschuwingsverlichting

Automatische vuilwaterpomp

Automatische vuilwaterpomp

Optionele voorverlichting

Set bescherming voor onderstel met protectiewielen 4129882

421 3
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TASKI Schrobzuigmachines - Batterijen en opladers
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Artikel

Onderhoudsvrije tractiebatterij  
Onderhoudsvrije tractiebatterij  
Onderhoudsvrije tractiebatterij      
Onderhoudsvrije tractiebatterij          
Onderhoudsvrije tractiebatterij          
Onderhoudsvrije tractiebatterij       

Externe herlader 24V, 10A BE840048

BE840003

Interne herlader 24V, 30A

Externe herlader 24V, 30A BE840004

Interne herlader 24V, 40A

Externe herlader 24V, 40A 1213040
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TASKI Schrobzuigmachines - Frequent gebruikte reserveonderdelen
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Artikel

Achterste zuigrubber

Achterste zuigrubber

Achterste zuigrubber

Achterste zuigrubber

Achterste zuigrubber 4127877

Achterste zuigrubber 4129244

Achterste zuigrubber 4121924

Achterste zuigrubber 4121926

Achterste zuigrubber 4124848

Voorste zuigrubber

Voorste zuigrubber

Voorste zuigrubber

Voorste zuigrubber

Voorste zuigrubber 4129243

Voorste zuigrubber

Voorste zuigrubber 4121927

Voorste zuigrubber 4129929

Blauwe dop 4033270

Rode dop 4033210

Contactsleutel

Contactsleutel 4116310

Contactsleutel 4130800

Schoonwaterfilter 
deksel

Schoonwaterfilter ring

Schoonwaterfilter  

Membraamzak  

Membraamzak  4121877

Membraamzak  4129332
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   Doseerapparatuur

TASKI IntelliDose 
Op schrobzuigmachines geïntegreerde doseerapparatuur voor totale controle 
van reinigingskosten en voor consistente reinigingsprestaties. Eenvoudig, veilig, 
en gemakkelijk te bedienen. Ontwikkeld voor de TASKI swingo power versies 
met het IntelliFlow-systeem.

TASKI IntelliDose voor TASKI swingo
Op schrobzuigmachines geïntegreerde doseerapparatuur voor totale 
controle van reinigingskosten en voor consistente reinigingsprestaties. 
Eenvoudig, veilig en gemakkelijk te bedienen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517125 1 stuk Swingo 755-855-1255
7516240 1 stuk Swingo 1650-1850
7516241 1 stuk Swingo 2500-3500
7518212 1 stuk Swingo 4000-5000
7516242 1 stuk Swingo XP

TASKI Jontec 300 free IntelliDose
Laagschuimende neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren. 
Te gebruiken in TASKI schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose 
systeem. Jontec 300 free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het Nordic 
Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516872 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Forward free IntelliDose
Laagschuimende alkalische vloerreiniger. Te gebruiken in TASKI 
schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose 
systeem. Jontec Forward free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het 
Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516873 2 x 1.5 l

TASKI Jontec Tensol free IntelliDose
Geconcentreerde vloeronderhoudsreiniger. Te gebruiken in TASKI 
schrobzuigmachines met het TASKI IntelliDose systeem. TASKI Jontec Tensol 
free IntelliDose voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan 
Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516874 2 x 1.5 l

  TASKI stof- en waterzuigers

   TASKI stofzuigers

TASKI vento 8
en 27cm zuigmond

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514390 1 stuk

TASKI vento 15
en 30cm zuigmond

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514410 1 stuk

TASKI dorsalino
Krachtige, lichte rugstofzuiger (38mm), excl. zuigbuisset

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100985 1 stuk
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TASKI Stofzuigers - Technische specificaties
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Gewicht 6 kg 8 kg

Kabellengte

Vermogen 900 W 1000 W 900 W

Stofzakcapaciteit 8 l

Luchtverplaatsing tot 61 l/sec

Vacuum 17 kPa 22 kPa 21 kPa

Zuigkrachtregeling mechanisch mechanisch mechanisch

Afmetingen (lxbxh) 42 x 39 x 34 cm 42 x 39 x 48 cm

Veiligheidsklasse/goedkeuringen II (CE/SEV/TÜV) II (CE/SEV/TÜV) II (CE, ÖVE)

TASKI Stofzuigers - Toebehoren
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Artikel

1) Kit toebehoren TASKI dorsalino

2) Zuigslang 2 m (compleet met koppelingen - 32 mm)

3) Zuigbuis 3-delig met kunststof pistoolgreep, 32 mm

4) Telescoopzuigbuis (32 mm)

5) Conisch verbindingsstuk (38mm/38mm)

6) Conisch verbindingsstuk (32mm/38mm)   

7) Accessoire set spleet- en meubelzuigmond (32 mm)

8) Radiatorzuigmond  1  1  3

9) Buizenzuigmond (2 st) Ø 10cm / 20cm  1  1  3

10) Meubelzuigmond  1  1  3

TASKI combinatie zuigmond 27 cm (zwart)

11) TASKI combinatie zuigmond 30 cm (grijs)

TASKI universele zuigmond 27 cm (zwart) A4214

12) TASKI elektrische tapijtborstel  2

1 4 5 632

7 10 11 1298
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TASKI Stofzuigers - Filters en stofzakken
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Artikel

1) Disposable fleece filter stofzakken (10 stuks)

2) Disposable fleece filter stofzakken (10 stuks)

3) Dubbelfilter stofzak papier (10 stuks)

4) Dubbelfilter stofzak papier (10 stuks)

5) Dubbelfilter stofzak papier (10 stuks)

6) Filter (10 stuks)

7) Uitblaasfilter

8) HEPA filtratieset (inclusief uitblaasfilter) 

9) HEPA filter (alleen filter)

8 976

5421 3



92

TA
SK

I M
ac

hi
ne

s

   TASKI borstelzuigers

TASKI jet 38
Borstelzuiger met telescoop handunit voor kleine tot middelgrote 
oppervlakken

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516255 1 stuk

TASKI jet 50
Borstelzuiger met telescoop handunit voor middelgrote tot grote 
oppervlakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516256 1 stuk

TASKI tapiset 70
Borstelzuiger met handunit voor middelgrote tot grote oppervlakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004870 1 stuk

TASKI Borstelzuigers - Technische specificaties

TASKI Borstelzuigers - Filters en stofzakken
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Werkbreedte 38 cm 70 cm

Gewicht 7.8 kg 8.3 kg 43 kg

Rotatiesnelheid 1900 rpm

Kabellengte 10 m 10 m 23 m

Vermogen 900 W 920 W 2000 W

Stofzakcapaciteit 4 l 4 l

Luchtverplaatsing tot

Vacuum 16 kPa 16 kPa 16 kPa

Afmetingen (lxbxh) 26 x 38 x 120 cm

Veiligheidsklasse II II I
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Artikel

1) Dubbelfilter stofzak papier (10 stuks)

2) Dubbelfilter stofzak papier (10 stuks)

3) 
4) 
5) HEPA-filter

5421 3
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   TASKI waterzuigers

TASKI vacumat 12
Stof- en waterzuiger, compact en multifunctioneel met enorm zuigvermogen. 
Excl. handzuigset Premium

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100965 1 stuk

TASKI vacumat 22
Stof- en waterzuiger met nog grotere tankinhoud. Excl. handzuigset Premium.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100970 1 stuk

TASKI vacumat 22T
Stof- en waterzuiger met kiepsysteem en voortrein.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004560 1 stuk

TASKI vacumat 44T
Krachtige RVS waterzuiger met kiepsysteem, excl. voortrein en handzuigset

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004710 1 stuk

TASKI Waterzuigers - Technische specificaties
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Containervermogen: nat 12 l 22 l 22 l 44 l

Containervermogen: droog 18 l 28 l 28 l 44 l

Werkbreedte (Fixomat) 64 cm 64 cm

Gewicht 10 kg 19 kg 23 kg

Kabellengte 10 m 10 m 10 m

Vermogen 1000 W 1000 W 1000 W

Luchtverplaatsing tot 60 l/sec 60 l/sec 60 l/sec

Vacuum 22 kPa 22 kPa 22 kPa 2 x 22 kPa

Afmetingen (lxbxh) 90 x 70 x 98 cm

Veiligheidsklasse/goedkeuringen II (CE, SEV, ÖVE) II (CE, SEV, ÖVE) II (CE, SEV, ÖVE) II (CE, IMQ)
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TASKI Waterzuigers - Toebehoren
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Artikel

1) Handzuigset Premium voor TASKI vacumat 12,22(T), 44T

2) Vaste voortrein voor TASKI vacumat 22T,44T

3) Waterzuigmond met vaste lamellen, aluminium, 38 cm

4) Zuigslang 2,2 m (compleet met koppelingen - 38 mm)

5) Zuigbuis gebogen (metaal)

Conisch verbindingsstuk (38mm/38mm)

6) Gebogen verbindingsstuk

7) TASKI vertica

TASKI vertica conisch eindstuk

TASKI vertica slang (3m)

TASKI vertica verlengstuk (1m)

TASKI vertica zuigmond (20cm)

TASKI vertica zuigmond (40cm)

Filterdoek voor droogzuigen 4089080

 Filterkorf voor droogzuigen 4103280

8) Filterdoek met ring voor droogzuigen

9) TASKI combinatiezuigmond 30 cm (oranje)

10) TASKI universele stofzuigmond 37 cm (oranje)

Radiatorzuigmond

Buizenzuigmond (2 stuks)  Ø 10cm / 20cm

Meubelzuigmond 

Dubbelfilter stofzak papier (10 stuks)

Dubbelfilter stofzak papier (10 stuks)

Stofzak katoen

Filter (10 stuks)

1 4 5

10

32

6 8 97



95

TASKI M
achines

  TASKI tapijtmachines

TASKI swift 35
Droogschuimmachine voor periodieke reiniging van tapijt

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511180 1 stuk

TASKI aquamat 10
Compacte, makkelijk inzetbare sproei- extractiemachine

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100975 1 stuk

TASKI aquamat 20
Sproei-extractiemachine voor kleine oppervlakken

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100978 1 stuk

TASKI aquamat 30
Sproei-extractiemachine voor middelgrote oppervlakken

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004780 1 stuk

TASKI aquamat 45
Sproei-extractiemachine voor middelgrote oppervlakken

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
8004810 1 stuk

TASKI Tapijtmachines - Technische specificaties
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Werkbreedte 38 cm

Rotatiesnelheid - - 1000 rpm 1000 rpm 810 rpm

Gewicht 39 kg 48 kg 28 kg

Vermogen 900 W 700 W

Schoonwatertank 10 l 22 l 26 l 11 l

Vuilwatertank 10 l 18 l 26 l -

Kabellengte 10 m

Luchtverplaatsing tot 43 l/sec 47 l/sec 47 l/sec -

Vacuum 19 kPa 22 kPa 29 kPa 29 kPa -

Afmetingen (lxbxh) 38 x 38 x 60 cm 80 x 38 x 72 cm 109 x 48 x 87 cm

Veiligheidsklasse/goedkeuringen
II (CE, SEV, 
TÜV-GS)

II (CE, SEV, 
TÜV-GS) I I I
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aanbevolen toebehoren
extra toebehoren

1 2

5
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TASKI Tapijtmachines - Toebehoren

TA
SK

I a
qu

am
at

 1
0

TA
SK

I a
qu

am
at

 2
0

TA
SK

I a
qu

am
at

 3
0

TA
SK

I a
qu

am
at

 4
5

TA
SK

I s
w

ift
 3

5

Artikel

1) Accessoireset TASKI aquamat 10

2) 

3) Handset voor vlekverwijdering en meubelreiniging 12 cm

4) Sproei-extractie verlengslang (6 m)

5) Sproeilans

6) Randenreinigset voor DryFoam shamponeren
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  RCM veegzuigmachines

RCM Alfa
Meest compacte veegzuigmachine met SmartTraction aandrijving. 
Inclusief onderhoudsvrije accu’s 12V-72Ah

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A370082 1 stuk

RCM Brava 800
Krachtige en wendbare veegzuigmachine. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A350067 1 stuk

RCM Brava 900
Krachtige en wendbare veegzuigmachine met grote veegborstel en filter. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A360023 1 stuk

RCM Brava 1000
Grootste meeloop veegzuigmachine, met electrische filterschudder. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A370094 1 stuk

RCM Slalom
Inclusief onderhoudsvrije accu’s 12V-180Ah

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521129 per stuk

RCM Atom Plus
Compacte zitmachine, met DustBuster en dubbele zijborstels. 
Inclusief onderhoudsvrije accu’s 24V-180Ah.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A370093 1 stuk

RCM R703
Krachtige zitmachine, met DustBuster en dubbele zijborstels. 
Inclusief onderhoudsvrije accu’s 36V-180Ah.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A370078 1 stuk

RCM Otto
Compacte zitmachine met hooglossysteem en DustBuster. 
Inclusief onderhoudsvrije accu’s 36V-240Ah.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A370080 1 stuk

RCM Nove
Middelgrote zitmachine met hooglossysteem en DustBuster. 
Inclusief onderhoudsvrije accu’s 36V-240Ah.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A370079 1 stuk

RCM Boxer
Robuuste zitmachine met hooglossysteem en DustBuster. 
Inclusief onderhoudsvrije accu’s 48V-240Ah.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A370091 1 stuk

RCM Veegzuigmachines - Technische specificaties
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Theor. 
max.veegcapaciteit            

m²/uur 1200 2800 3100 3800 6100 6800 9100 9800 10780 12400

Max. veegbreedte                              mm 700 700 780 870 960 1100 1300 1400

Inhoud vuilkontainer                        liter 38 38 40 60 130 160 240

Filteroppervlak                                    m² 2.2 3 3 6 6 6 8 9.6

Overige specificaties en uitvoeringen van RCM veegmachines op aanvraag
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Artikel

Hoofdborstel zacht

Hoofdborstel zacht

Hoofdborstel zacht

Hoofdborstel zacht 

Hoofdborstel hard

Hoofdborstel hard 

Hoofdborstel hard

Hoofdborstel hard

Hoofdborstel hard

Uitwasbaar polyester filter

Uitwasbaar polyester filter 

Uitwasbaar polyester filter 

Uitwasbaar polyester filter 

Speedvac stofzuiger 

Speedvac stofzuiger 

Uitneembare afvalbakjes

Uitneembare afvalbakjes

Hooglos systeem 

FOPS beschermdak 

FOPS beschermdak 

FOPS beschermdak 

Rubber bumper 

RCM Veegzuigmachines - Toebehoren
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Uw machine in optimale conditie
Met goed en tijdig onderhoud blijft uw machines in topconditie. Zowel tijdens 
als na de garantieperiode. Afhankelijk van uw wensen kan het servicecontract 
op maat worden samengesteld. Variërend van preventief onderhoud tot een 
compleet pakket dat bijna alle onderhoudskosten dekt.

Voor de zekerheid van blijvend optimale resultaten kiest u simpelweg het 
gewenste contracttype en een bijbehorende onderhoudsinterval. Afhankelijk 
van uw specifieke bedrijfssituatie. Uw machines worden door ons regelmatig 
geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. 

Elke TASKI machine wordt geleverd met minimaal één jaar garantie. Alle 
machines uit de TASKI swingo schrobzuigmachine range en uit de TASKI ergodisc 
éénschijfsmachine range hebben een garantietermijn van twee jaar.

TASKI Preventief Onderhoudsplan*
Uw machines zijn belangrijk gereedschap voor u. U wilt er altijd op kunnen 
rekenen. Door het afsluiten van een preventief onderhoudsplan blijven uw 
machines in de best mogelijke conditie. Er wordt twee keer per jaar preventief 
onderhoud uitgevoerd. Hierbij wordt de machine grondig nagekeken en worden 
specifieke onderdelen waar nodig vervangen. Additionele kosten worden alleen 
in rekening gebracht voor de benodigde onderdelen en een eventuele extra 
reparatie.

Het TASKI Preventieve contract heeft een looptijd van 1 jaar en wordt jaarlijks 
stilzwijgend verlengd. Jaarlijks kan de indexatie van de tarieven plaatsvinden.

TASKI Full Service Onderhoudsplan*
Met ons meest uitgebreide serviceplan houdt u zelfs het onverwachte onder 
controle. Het TASKI Full Service abonnement biedt alle elementen van het 
preventieve contract en voegt daar nog enkele belangrijke zekerheden aan toe. 
Zo zijn alle voorrijkosten en service-uren gedurende het hele jaar inbegrepen. 
En als een machine niet binnen 48 uur op locatie kan worden gerepareerd, krijgt 
u tijdelijk een vervangende machine ter beschikking. Het TASKI Full Service 

Dekking Preventief Full Service 
onderhoud 3 jaar

Full Service 
onderhoud 5 jaar

Twee onderhoudsbeurten per jaar, incl. arbeids- en voorrijkosten   √   √   √  

Gebruikersinstructie voor TASKI swingo schrobzuigmachine   √   √   √  

HACCP controle   √   √   √  

Elektrotechnische veiligheidscontrole conform NEN 3140   √   √   √  

Evaluatie met inspectie rapport / checklist   √   √   √  

  √   √  

  √   √  

Tijdelijk vervangende machine indien niet binnen 48 uur op locatie gerepareerd    √   √  

Functioneringsgarantie voor batterijen en oplader inclusief vervanging van één set batterijen     √  

   Service abonnementen voor machines

Dekkingsoverzicht
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  Vloerpads assortiment

   TASKI Crystal Shield vloerpads

TASKI Crystal Shield Slijp disk

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521713 12 stuks

TASKI Crystal Shield Polijst disk

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521714 12 stuks

TASKI Crystal Shield Preparation Pad #1

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521900 11 inch / 28 cm - 2 stuks
7521901 13 inch / 33cm - 2 stuks
7521905 14 inch / 35 cm - 2 stuks
7521716 17 inch / 43 cm - 2 stuks
7521715 20 inch / 50 cm - 2 stuks
7521906 contour pad (XP) - 2 stuks

TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521902 11 inch / 28 cm - 2 stuks
7521903 13 inch / 33cm - 2 stuks
7521904 14 inch / 35 cm - 2 stuks
7521718 17 inch / 43 cm - 2 stuks
7521717 20 inch / 50 cm - 2 stuks
7521907 contour pad (XP) - 2 stuks

   TASKI Twister vloerpads

   TASKI Twister vloerpads - standard

TASKI Twister Pad - rood
Een zeer grove pad die de reinigende werking van een  flexibele polyester 
vloerpad combineert met de polijstende hardheid van diamanten. Deze 
combinatie voegt bij de dagelijkse schoonmaak een periodiek tintje toe. Bij 
optimaal gebruik gaan de pads tot wel 30.000 m2 mee.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521179 5 inch/10 cm - 2 stuks
7521183 6 inch/15 cm - 2 stuks
7521069 8 inch/20 cm - 2 stuks
7521188 9 inch/23 cm - 2 stuks
7521190 10 inch/25 cm - 2 stuks
5871003 11 inch/28 cm - 2 stuks
5871007 12 inch/30 cm - 2 stuks
5871011 13 inch/33 cm - 2 stuks
5871015 14 inch/36 cm - 2 stuks
7521192 15 inch/38 cm -2 stuks
5871022 16 inch/41 cm - 2 stuks
5871026 17 inch/43 cm - 2 stuks
7521193 18 inch/46 cm - 2 stuks
7521196 18 inch/46 cm HAKO - 2 stuks
7521197 19 inch/48 cm - 2 stuks
5871034 20 inch/51 cm - 2 stuks
7521201 21 inch/53 cm - 2 stuks
7521200 21 inch/53 cm HAKO- 2 stuks
7521221 22 inch/56 cm - 2 stuks
7521225 24 inch/61 cm - 2 stuks
7521229 27 inch/69 cm - 2 stuks
7521233 28 inch/71 cm - 2 stuks
5871042 Contour pad (XP) - 2 stuks
7521235 hand pad - 2 stuks

TASKI Twister Pad - wit
Een grove pad die de reinigende werking van een  flexibele polyester 
vloerpad combineert met de polijstende hardheid van diamanten. Deze 
combinatie voegt bij de dagelijkse schoonmaak een periodiek tintje toe. Bij 
optimaal gebruik gaan de pads tot wel 30.000 m2 mee.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521174 4 inch/10 cm - 2 stuks
7521180 5 inch/10 cm - 2 stuks
7521182 6 inch/15 cm - 2 stuks
7521070 8 inch/ 20 cm - 2 stuks
7521187 9 inch/23 cm - 2 stuks
7521191 10 inch/25 cm - 2 stuks
5871004 11 inch/28 cm - 2 stuks
5871008 12 inch/30 cm - 2 stuks
5871012 13 inch/33 cm - 2 stuks
5871016 14 inch/36 cm - 2 stuks
5871019 15 inch/38 cm -2 stuks
5871023 16 inch/41 cm - 2 stuks
5871027 17 inch/43 cm - 2 stuks
7521194 18 inch/46 cm - 2 stuks
7521195 18 inch/46 cm HAKO - 2 stuks
7521198 19 inch/48 cm - 2 stuks
5871035 20 inch/51 cm - 2 stuks
7521202 21 inch/53 cm - 2 stuks
7521199 21 inch/53 cm HAKO- 2 stuks
7521222 22 inch/56 cm - 2 stuks
7521226 24 inch/61 cm - 2 stuks
7521230 27 inch/69 cm - 2 stuks
7521234 28 inch/71 cm - 2 stuks
5871043 Contour pad (XP) - 2 stuks
5871046 hand pad - 2 stuks
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TASKI Twister Pad - geel
Een fijne pad die de reinigende werking van een  flexibele polyester vloerpad 
combineert met de polijstende hardheid van diamanten. Deze combinatie 
voegt bij de dagelijkse schoonmaak een periodiek tintje toe. Bij optimaal 
gebruik gaan de pads tot wel 30.000 m2 mee.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521175 4 inch/10 cm - 2 stuks
7521178 5 inch/10 cm - 2 stuks
7521184 6 inch/15 cm - 2 stuks
7521071 8 inch/ 20 cm - 2 stuks
7521186 9 inch/23 cm - 2 stuks
7521189 10 inch/25 cm - 2 stuks
5871005 11 inch/28 cm - 2 stuks
5871009 12 inch/30 cm - 2 stuks
5871013 13 inch/33 cm - 2 stuks
5871017 14 inch/36 cm - 2 stuks
5871020 15 inch/38 cm -2 stuks
5871024 16 inch/41 cm - 2 stuks
5871028 17 inch/43 cm - 2 stuks
5871030 18 inch/46 cm - 2 stuks
5871038 18 inch/46 cm HAKO - 2 stuks
5871032 19 inch/48 cm - 2 stuks
5871036 20 inch/51 cm - 2 stuks
7521203 21 inch/53 cm - 2 stuks
5871040 21 inch/53 cm HAKO- 2 stuks
7521220 22 inch/56 cm - 2 stuks
7521224 24 inch/61 cm - 2 stuks
7521228 27 inch/69 cm - 2 stuks
7521232 28 inch/71 cm - 2 stuks
5871044 Contour pad (XP) - 2 stuks
5871047 hand pad - 2 stuks

TASKI Twister Pad - groen
Zeer fijne pad die de reinigende werking van een  flexibele polyester vloerpad 
combineert met de polijstende hardheid van diamanten. Deze combinatie 
voegt bij de dagelijkse schoonmaak een periodiek tintje toe. Bij optimaal 
gebruik gaan de pads tot wel 30.000 m2 mee.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521176 4 inch/10 cm - 2 stuks
7521177 5 inch/10 cm - 2 stuks
7521181 6 inch/15 cm - 2 stuks
7521072 8 inch/ 20 cm - 2 stuks
7521185 9 inch/23 cm - 2 stuks
5871002 10 inch/25 cm - 2 stuks
5871006 11 inch/28 cm - 2 stuks
5871010 12 inch/30 cm - 2 stuks
5871014 13 inch/33 cm - 2 stuks
5871018 14 inch/36 cm - 2 stuks
5871021 15 inch/38 cm -2 stuks
5871025 16 inch/41 cm - 2 stuks
5871029 17 inch/43 cm - 2 stuks
5871031 18 inch/46 cm - 2 stuks
5871039 18 inch/46 cm HAKO - 2 stuks
5871033 19 inch/48 cm - 2 stuks
5871037 20 inch/51 cm - 2 stuks
7521204 21 inch/53 cm - 2 stuks
5871041 21 inch/53 cm HAKO- 2 stuks
7521219 22 inch/56 cm - 2 stuks
7521223 24 inch/61 cm - 2 stuks
7521227 27 inch/69 cm - 2 stuks
7521231 28 inch/71 cm - 2 stuks
5871045 Contour pad (XP) - 2 stuks
5871048 hand pad - 2 stuks

   TASKI Twister vloerpads - high traffic

TASKI Twister HT vloerpads - oranje
De speciale HT (High Traffic) pads zijn bedoeld voor grote, druk belopen 
oppervlakken en gaan zelfs 60.000 m2 mee. Geschikt voor periodieke 
vloerreiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521237 6 inch/15 cm - 2 stuks
7521073 8 inch/ 20 cm - 2 stuks
7519284 10 inch/25 cm - 2 stuks
7519286 11 inch/28 cm - 2 stuks
7521241 12 inch/30 cm - 2 stuks
7519288 13 inch/33 cm - 2 stuks
7519290 14 inch/36 cm - 2 stuks
7521243 15 inch/38 cm -2 stuks
7521245 16 inch/41 cm - 2 stuks
7519293 17 inch/43 cm - 2 stuks
7521247 18 inch/46 cm - 2 stuks
7521249 19 inch/48 cm - 2 stuks
7519295 20 inch/51 cm - 2 stuks
7521253 24 inch/61 cm - 2 stuks
7521255 27 inch/69 cm - 2 stuks
7519297 S-Pad - 2 stuks

TASKI Twister HT vloerpads - blauw
De speciale HT (High Traffic) pads zijn bedoeld voor grote, druk belopen 
oppervlakken en gaan zelfs 60.000 m2 mee. Geschikt voor dagelijkse 
vloerreiniging.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521236 6 inch/15 cm - 2 stuks
7521074 8 inch/ 20 cm - 2 stuks
7519285 10 inch/25 cm - 2 stuks
7519287 11 inch/28 cm - 2 stuks
7521240 12 inch/30 cm - 2 stuks
7519289 13 inch/33 cm - 2 stuks
7519291 14 inch/36 cm - 2 stuks
7521242 15 inch/38 cm -2 stuks
7521244 16 inch/41 cm - 2 stuks
7519294 17 inch/43 cm - 2 stuks
7521246 18 inch/46 cm - 2 stuks
7521248 19 inch/48 cm - 2 stuks
7519296 20 inch/51 cm - 2 stuks
7521252 24 inch/61 cm - 2 stuks
7521254 27 inch/69 cm - 2 stuks
7519298 S-Pad - 2 stuks

   TASKI vloerpads

TASKI contactpad
Geschikt voor reinigingstaken op oneffen- of tegelvloeren

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516124 33 cm - 4 stuks
7505200 28 cm - 4 stuks
7505210 35 cm - 4 stuks
7505230 38 cm - 4 stuks
7505220 43 cm - 4 stuks
7505440 50 cm - 4 stuks
7514732 contour pad (XP) - 4 stuks

3M Scotch Brite pads - polyester wit
Voor het creëren van een hoogglans. Gemaakt voor maximale levensduur van 
de vloer en de pad.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514949 20 inch / 50 cm - 5 stuks
7501330 17 inch / 43 cm - 5 stuks
7514727 contour pad (XP) - 10 stuks
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3M Scotch Brite pads - polyester rood
Sprayreinigen van behandelde vloeren. De rode pad verwijdert strepen op 
een beschermde vloer en zorgt tegelijkertijd ook voor een glans

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501300 17 inch / 43 cm - 5 stuks
7514948 16 inch / 41 cm - 5 stuks
7501880 15 inch / 38 cm - 5 stuks
7501280 14 inch / 35 cm - 5 stuks
7516120 13 inch / 33 cm - 5 stuks
7501270 11 inch / 28 cm - 5 stuks
7502610 10 inch / 25 cm - 5 stuks
7501660 20 inch / 50 cm - 5 stuks
7514728 contour pad (XP) - 10 stuks

3M Scotch Brite pads - polyester blauw
Schrobben van onbehandelde vloeren. Hoog vuilopnemend vermogen. 
Uitstekend voor het reinigen van sterk vervuilde vloeren. Deze pad verwijdert 
snel en doelmatig strepen. Sprayreinigen van onbehandelde vloeren. Snelle 
verwijdering van sporen op behandelde vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501680 20 inch / 50 cm - 5 stuks
7501260 17 inch / 43 cm - 5 stuks
7514947 16 inch / 41 cm - 5 stuks
7501890 15 inch / 38 cm - 5 stuks
7501240 14 inch / 35 cm - 5 stuks
7514958 13 inch / 33 cm - 5 stuks
7501230 11 inch / 28 cm - 5 stuks
7502600 10 inch / 25 cm - 5 stuks
7514729 contour pad (XP) - 10 stuks

3M Scotch Brite pads - polyester groen
Voor het nat schrobben van behandelde en onbehandelde vloeren. Geschikt 
om een sterk vervuilde vloer te schrobben. Tevens te gebruiken om harde 
vloeren voor te bereiden op topcoaten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514946 11 inch / 28 cm - 5 stuks
7518776 20 inch / 50 cm - 5 stuks
7514943 17 inch / 43 cm - 5 stuks
7514944 15 inch / 38 cm - 5 stuks
7514945 14 inch / 35 cm - 5 stuks
7518775 13 inch / 33 cm - 5 stuks

3M Scotch Brite pads - polyester bruin
Speciaal ontworpen voor het droog of nat strippen. Pad heeft een open 
structuur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501720 20 inch / 50 cm - 5 stuks
7501220 17 inch / 43 cm - 5 stuks
7514942 16 inch / 41 cm - 5 stuks
7501900 15 inch / 38 cm - 5 stuks
7501200 14 inch / 35 cm - 5 stuks
7516121 13 inch / 33 cm - 5 stuks
7501190 11 inch / 28 cm - 5 stuks
7502590 10 inch / 25 cm - 5 stuks
7514730 contour pad (XP) - 10 stuks

3M Scotch Brite pads - nylon zwart
Nylon pad voor het nat strippen. Geschikt voor het verwijderen van waslagen. 
Blijft de hoge kwaliteit houden gedurende de hele levensduur

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514939 20 inch / 50 cm - 5 stuks
7501370 17 inch / 43 cm - 5 stuks
7516122 13 inch / 33 cm - 5 stuks
7514940 16 inch / 41 cm - 5 stuks
7514731 contour pad (XP) - 10 stuks

3M Scotch Brite pads - Hi-Pro zwarte 
hogeproductiviteitspad
Deze vloerpad heeft een zeer open en agressieve structuur. Deze pad is in 
staat om harde en buitensporig veel aangebrachte vloerfinish te verwijderen 
op een snelle en effectieve manier.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7501750 17 inch / 43 cm - 5 stuks

3M Scotch Brite pads - polyester wit/oranje
Voor het creëren van een hoogglans. Gemaakt voor maximale levensduur van 
de vloer en de pad.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514960 20 inch / 50 cm - 5 stuks
7514961 17 inch / 43 cm - 5 stuks

3M Scotch Brite pads - polyester rose (eraser)
Voor het verwijderen van zwarte strepen van schoenen, zonder de 
vloerbeschermingslaag te beschadigen. Tegelijkertijd wordt ook de glans 
hersteld.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514950 20 inch / 50 cm - 5 stuks

TASKI tapi bonnet pad
Geschikt voor periodieke reiniging van looppaden op tapijten

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
130510 1

TASKI WipeOut pad

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518686 11 inch / 28 cm - 5 stuks
7518687 13 inch / 33cm - 5 stuks
7518688 14 inch / 35 cm - 5 stuks
7518689 17 inch / 43 cm - 5 stuks
7518690 20 inch / 50 cm - 5 stuks
7522087 hand pad - 5 stuks

TASKI staalwollen kristallisatiepad RVS

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510613 17 inch / 43 cm - 1 stuk
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  Soft Care Services

Soft Care Reminders Programma
Uniek totaalprogramma voor het verbeteren van de handhygiëne. Bestaat uit 
diverse communicatiemiddelen die als herinneringsinstrumenten gedurende 
een langere periode ingezet kan worden. Voor een betere bewustwording en 
kennisverhoging met betrekking tot het belang van handhygiëne.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A155645 per stuk

Glitterbug fluoriserende lotion en UV-lamp 
voor handenwastest
wassen. De lotion breng je op de handen aan, alvorens de handen te wassen. 
Met de UV-lamp wordt na het handen wassen de achtergebleven vervuiling 
zichtbaar. UV-lamp wordt met batterijen geleverd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516880 lotion 1 x 50ml
7516881 UV-lamp per stuk

  Soft Care Line Zeepdispensers

Het ontwerp van de Soft Care Line zeepdispenser en de zeepverpakkingen zijn 
erop gericht om de kans op verstopping of kruisbesmetting te voorkomen. De 
vullingen zijn hermetisch gesloten en elke vulling is voorzien van een eigen 
pompje, wat een optimale hygiëne garandeert. De zeepvullingen kunnen in een 
handomdraai verwisseld worden en de dispenser is eenvoudig te installeren. 
Het exclusieve en stijlvolle ontwerp van de zeepdispenser zorgt voor een 
professionele en mooie uitstraling.

Soft Care Line zeepdispenser
Compacte, zeer fraai vormgegeven dispenser uit ABS kunststof in modern 
design. Geschikt voor alle Soft Care Line vullingen (800 ml), doseert 1 ml. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514295 per stuk

Soft Care Foam zeepdispenser
Compacte, zeer fraai vormgegeven dispenser uit ABS kunststof in modern 
design. Geschikt voor alle Soft Care Foam vullingen (700 ml), doseert 0,4 ml. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514297 per stuk

Qbic Soft Care zeepdispenser RVS
Robuuste RVS dispenser. Geschikt voor alle Soft Care Line vullingen (800 ml).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100309 per stuk

Bug Blasters zeepdispenser voor vloeibare 
zeep
Deze vrolijke zeepdispenser leert jonge kinderen op een speelse manier het 
belang van handenhygiëne. De Bug Blasters zeepdispenser is ontworpen 
door kinderen voor kinderen. Zeer geschikt voor scholen, kinderafdelingen 
van ziekenhuizen en recreatieparken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6069894 per stuk

Bug Blasters zeepdispenser voor schuimzeep
Deze vrolijke zeepdispenser leert jonge kinderen op een speelse manier het 
belang van handenhygiëne. De Bug Blasters zeepdispenser is ontworpen 
door kinderen voor kinderen. Zeer geschikt voor scholen, kinderafdelingen 
van ziekenhuizen en recreatieparken. Onze schuimzeepverpakking is geschikt 
voor deze dispenser.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514461 per stuk

Soft Care Persoonlijke 
Hygiëne
Optimale bescherming en verzorging.
Persoonlijke hygiëne is belangrijk voor uzelf en voor uw omgeving. Het Soft Care assortiment bevat 
producten voor een doeltreffende handhygiëne en merkproducten voor lichaamsverzorging. De 
verpakkingen en dispensers zijn zo ontwikkeld dat ze de kans op kruisbesmetting minimaliseren. 
Het hygiënisch en tijdloos design zorgt er tevens voor dat ze perfect passen in elke situatie en op 
elke locatie
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  Soft Care Line vullingen

   Handenreiniging

Soft Care Fresh H1
Milde, licht geparfumeerde handzeep voor algemeen gebruik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6960300 6 x 800 ml

Soft Care Mild H2
Milde zeep, speciaal ontwikkeld voor het frequent handen wassen. 
Geparfumeerd. Op basis van milde synthetische zeep voor extra zachtheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6960400 6 x 800 ml

Soft Care Dove Cream Wash H2
Hoogwaardige luxe zeep voor algemeen gebruik. Bevat een kwart 
hydraterende crème. Zeer mild voor de huid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6961200 6 x 800 ml

Soft Care Bac H4
Natuurlijke handzeep met anti-bacteriële werking. Ongeparfumeerd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6960800 6 x 800 ml

Soft Care Foam H2
Soft Care Foam is een milde, volle schuimzeep, geschikt voor veelvuldig 
gebruik. Licht geparfumeerd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514368 6 x 700 ml

Soft Care Antibacterial Foam H4
Soft Care Antibacterial foam is een milde, volle schuimzeep met antibacteriële 
werking, wat extra bescherming biedt tegen bacteriën. Geschikt voor 
veelvuldig gebruik. Ongeparfumeerd.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514369 6 x 700 ml

   Handendesinfectie

Soft Care Med H5
Werkzaam tegen een breed spectrum van micro-organismen. Gel geeft een 
uitstekende verspreiding over het huidoppervlak en heeft daardoor een 
betere werking. Geen water bij nodig, dus overal toepasbaar. Voldoet aan de 
Europese normen voor desinfectie. Onder andere effectief tegen Norovirus, 
Avian Influeza en Mexican Flu.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6960700 6 x 800 ml

Soft Care Des E H5
breed spectrum van micro-organismen. Vloeibaar product, geen water 
bij nodig, dus overal toepasbaar. Voldoet aan de Europese normen voor 
desinfectie. Onder andere effectief tegen MRSA, Norovirus, BVDV en Mexican 
Flu.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514846 6 x 800 ml

Soft Care Sensisept H34
Mild, uniek product voor handenreiniging en -desinfectie in 1 stap. Op 
basis van chloorhexidine. Combineert milde aspecten van een cosmetisch 
product met hoge effectiviteit van desinfectie. Heeft nawerkend effect en is 
ongeparfumeerd. Voldoet aan de Europese normen voor desinfectie. Onder 
andere effectief tegen MRSA, Avian Flu en Mexican Flu.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6970900 6 x 800 ml

   Handenverzorging

Soft Care Dermasoft H9
Hydraterende handcrème, voor het verzachten en hydrateren van de huid. 
Ter voorkoming van een droge en beschadigde huid. Niet vettig door snelle 
opname door de huid. De handen worden zacht en glad.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6971740 6 x 800 ml

Soft Care Aquagard H72
Watervaste, beschermende handcrème, geformuleerd om de penetratie van 
irriterende stoffen op basis van water of een water/olie mix te beperken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6971720 6 x 800 ml
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  Soft Care Sensations
Verwen uw gasten met Soft Care Sensations.
Soft Care Sensations is onze nieuwe gastenlijn met kwaliteitsproducten van 
Dove en Lux. Het stijlvolle dispensersysteem met RVS-look wandhouders en 
elegant vormgegeven flacons past in ieder interieur. U kunt het systeem volledig 
aanpassen naar uw stijl en wensen met een gepersonaliseerde cover, die over de 
flacon heen geplaatst kan worden. Soft Care Sensations staat voor kwaliteit en 
exclusiviteit, een aanwinst voor ieder interieur.

   Soft Care Sensations vullingen

Soft Care Sensations Dove 2in1 H6
Hoogwaardige luxe shampoo en douchegel met een kwart hydraterende 
crème.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518642 24 x 250 ml

Soft Care Sensations Dove Cream Wash H2
Hoogwaardige luxe handzeep met een kwart hydraterende crème.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518637 24 x 250 ml

Soft Care Sensations Dove Go Fresh Body 
Wash H6
Een zeer milde, hydraterende douchegel en shampoo met een frisse geur van 
komkommer en groene thee.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518638 24 x 250 ml

Soft Care Sensations Dove Go Fresh Cream 
Wash H2
Een zeer mild handreinigingsproduct met een frisse geur van komkommer 
en groene thee.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518639 24 x 250 ml

Soft Care Sensations Lux 2in1 H68
Milde, verfrissende douchegel en shampoo. Soft Care Sensations Lux 2in1 
H68 voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519459 24 x 250 ml

Soft Care Sensations Lux Handsoap H28
Luxe, fris geurende handzeep. Soft Care Sensations Lux Handsoap H28 
voldoet aan alle criteria van het Nordic Swan Ecolabel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519458 24 x 250 ml

   Soft Care Sensations wandhouders

Soft Care Sensations Standaard Cover White
Standaard cover voor het Soft Care Sensations systeem. Wit met versiering. 
Gepersonaliseerde covers op aanvraag (minimale afname 200 stuks)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518149 10 stuks

Soft Care Sensations Standaard Cover RVS 
look
Standaard cover voor het Soft Care Sensations systeem. RVS-look met 
versiering. Gepersonaliseerde covers op aanvraag (minimale afname 200 
stuks)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518150 10 stuks

Soft Care Sensations, cover plastic, tailor-
made
Tailor-made Soft Care Sensations covers plastic

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517469 op aanvraag

Soft Care Sensations, cover metal plated, 
tailor-made

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517470 op aanvraag

Soft Care Sensations, wandhouder & tape 
montagekit
Wandhouder en plakstrip voor bevestiging van de Soft Care Select 
wandhouder.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518518 10 stuks

Sleutel voor wandhouders Soft Care 
Sensations
Reservesleutels voor het openen van de Soft Care Sensations wandhouder.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517864 100 stuks
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  Soft Care Select
Soft Care Select is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem dat op 
voordelige wijze de gastenzeepjes vervangt door een gerenommeerd 
merkenproduct. Met merknamen als Dove en Lux, die uw gasten kennen en 
waarderen. De Soft Care Select flacons worden geleverd met een slimme, 
stijlvolle dispenser, dat perfect past in iedere hotel- en gastenkamer.

   Soft Care Select vullingen

Dove Cream Wash H2
Hoogwaardige luxe handzeep met een kwart hydraterende crème.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6966900 28 x 300 ml

Dove Cream Shower H61
Hoogwaardige luxe douchegel met een kwart hydraterende crème.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6966800 28 x 300 ml

Dove Shampoo H6
Hoogwaardige luxe shampoo met een kwart hydraterende crème.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511431 28 x 300 ml

Soft Care Lux 2in1 H68
Luxe shampoo en douchegel, zacht voor huid en haar. Schuimend product, 
kan ook als badschuim gebruikt worden. Soft Care Lux 2in1 H68 voldoet aan 
alle criteria van Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519457 28 x 300 ml
7519332 6 x 800 ml

   Soft Care Select wandhouders

Wandhouder wit
Kunststof wandhouder voor Soft Care Select vullingen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6967000 10 stuks

Wandhouder chroom
Kunststof wandhouder voor Soft Care Select vullingen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6967100 10 stuks

Tape montagekit Soft Care Select
Plakstrip voor bevestiging van de Soft Care Select wandhouder, geschikt voor 
de witte wandhouders.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6971780 10 stuks

  Soft Care Specialiteiten

   Handenreiniging

Dispenser pomp voor 0,5/1 L fles

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517388 5 stuks

Handcleanser Extra
Krachtige garagezeep voor reiniging van sterk vervuilde handen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A101061 4 x 4,5 l

Doseerpomp en wandhouder
Aluminium doseerpomp en wandhouder ten behoeve van de Handcleanser 
Extra.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A107059 per stuk

Soft Care Reinol K Extra Mv
Handenreinigingsproduct, specifiek ontwikkeld 
voor frequent gebruik in keukens, werkplaatsen alsook voor alle andere 
algemene plaatsen waar men in contact komt met o.a. vetten en vuile 
smeerolie.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516222 6 x 2.5 l

Doseerpomp voor Reinol 2,5L 1st
Doseerpomp ten behoeve van de Soft Care Reinol K Extra Mv.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
194216 per stuk

Soft Care Sensisept H34
Mild, uniek product voor handenreiniging en -desinfectie in 1 stap. Op 
basis van chloorhexidine. Combineert milde aspecten van een cosmetisch 
product met hoge effectiviteit van desinfectie. Heeft nawerkend effect en is 
ongeparfumeerd. Voldoet aan de Europese normen voor desinfectie. Onder 
andere effectief tegen MRSA, Avian Flu en Mexican Flu.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6970910 10 x 1 l



107

Soft Care Persoonlijke H
ygiëne

Soft Care Wash H2
Soft Care Wash is een zeer mild handreinigingsproduct, dat specifiek 
ontwikkeld is voor de gevoelige huid. Verkrijgbaar in een ronde fles met 
pompje en een vierkante fles zonder pompje. Voldoet aan alle criteria van het 
Nordic Swan Ecolabel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508210 - ronde fles met 
pompje

10 x 500 ml

7516906 - vierkante fles 
zonder pompje

10 x 500 ml

   Handendesinfectie

Soft Care Med H5
Werkzaam tegen een breed spectrum van micro-organismen. Gel geeft een 
uitstekende verspreiding over het huidoppervlak en heeft daardoor een 
betere werking. Geen water bij nodig, dus overal toepasbaar. Voldoet aan de 
Europese normen voor desinfectie. Onder andere effectief tegen Norovirus, 
Avian Influeza en Mexican Flu.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510040 6 x 500 ml

Soft Care Med H5 Mini
Werkzaam tegen een breed spectrum van micro-organismen.  
Gel geeft een uitstekende verspreiding over het huidoppervlak en heeft 
daardoor een betere werking. Geen water bij nodig, dus overal toepasbaar. 
Voldoet aan de Europese normen voor desinfectie. Onder andere effectief 
tegen Norovirus, Avian Influeza en Mexican Flu.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6069613 50 x 0.1 l

Soft Care Badge Reels

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6000915 10 stuks

Soft Care Des E H5 (ronde fles met pompje)
breed spectrum van micro-organismen. Vloeibaar product, geen water 
bij nodig, dus overal toepasbaar. Voldoet aan de Europese normen voor 
desinfectie. Onder andere effectief tegen MRSA, Norovirus, BVDV en Mexican 
Flu.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514780 10 x 500ml

Soft Care Des E H5 (vierkante fles met 
pompje)
breed spectrum van micro-organismen. Vloeibaar product, geen water 
bij nodig, dus overal toepasbaar. Voldoet aan de Europese normen voor 
desinfectie. Verpakking is ook geschikt voor de Ingoman dispenser. Onder 
andere effectief tegen MRSA, Norovirus, BVDV en Mexican Flu.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516302 10 x 500ml

Soft Care Des E H5 - 1 liter
breed spectrum van micro-organismen. Vloeibaar product, geen water 
bij nodig, dus overal toepasbaar. Voldoet aan de Europese normen voor 
desinfectie. Onder andere effectief tegen MRSA, Norovirus, BVDV en Mexican 
Flu. Verpakking geschikt voor de Ingoman dispenser.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515910 10 x 1 l

Soft Care fleshouder 500 ml (muur/schroeven)
bevestigd worden aan bedden, trolley’s, kastjes, pilaren of wanden, zodat 
handdesinfectie overal kan worden toegepast.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1207217 per stuk

Soft Care fleshouder 500 ml (bed/beugel)
bevestigd worden aan bedden, trolley’s, kastjes, pilaren of wanden, zodat 
handdesinfectie overal kan worden toegepast.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
1207007 per stuk

   Handenverzorging

Soft Care Derm H91
Herstellende handcrème, voor het verzachten en hydrateren van de huid. 
Ongeparfumeerd en zonder kleurstof.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510853 10 x 500 ml

Soft Care Derm Plus H93
Herstellende handcrème, voor het verzachten en hydrateren van de huid. 
Ongeparfumeerd en zonder kleurstof.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510851 10 x 150 ml

  Soft Care Verzorgend wassen
Wassen zonder water
Het wassen van bedlegerige cliënten is een dagelijks terugkerende bezigheid 
dat veel energie vergt van zowel de verzorgende als cliënt. Speciaal daarom 
is het wassen zonder water ontwikkeld. Soft Care Body Wash Gloves bieden 
een hygiënisch alles-in-één concept dat het gebruik van handdoeken, zeep, 
waskommen etc. overbodig maakt.

Soft Care Body Wash Gloves
Soft Care washandjes voor het verzorgend wassen /wassen zonder 
water van cliënten/patiënten. Uitstekend geschikt voor mensen voor wie 
het traditionele wassen een belasting is, zoals bedlegerige cliënten. De 

washandje. Met 1 pakje biedt u een comfortabele hygiënische verzorging 
voor het hele lichaam.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517013 30 x 5 stuks
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  Soft Care Tex

Soft Care Tex is een totaalconcept voor handenreiniging, toepasbaar op alle 
plaatsen waar geen water en zeep voorhanden is. Soft Care Tex is een dispenser 
met alcohol geïmpregneerde doekjes, voor een hygiënische handenreiniging. 
De doekjes kunnen naar behoefte stuk voor stuk uit de dispenser worden 
getrokken. De dispenser is hermetisch afgesloten, waardoor er altijd een fris en 
schoon doekje uitkomt.

Soft Care Tex
Voor handenreiniging zonder water en zeep. Dit systeem bestaat uit een 

alcoholrijke vloeistof.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6125710 2 x 560 st

Soft Care Tex ophangring
Kunststof ophangbeugel die aan de wand bevestigd kan worden.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A90570 per stuk

Soft Care Tex vloerdispenser
De Soft Care Tex vulling kan tevens in de fraai vormgegeven vloerdispenser 
met RVS-look geplaatst worden die overal neergezet kan worden. Een 
complete oplossing voor goede handhygiëne, overal!

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517539 per stuk

  Soft Care Grootverpakkingen

In situaties waarin grote hoeveelheden zeep wordt verbruikt bieden wij 
zeepproducten in grootverpakking voor navulbare zeepdispensers. Wij bieden u 
een eenvoudig en efficiënt systeem bestaande uit robuuste, gebruiksvriendelijke 
zeepdispensers met een ruime keuze aan zeepproducten.

   Soft Care zeepproducten in grootverpakking

Soft Care Des E Spray H5
breed spectrum van micro-organismen. Zeer vloeibaar product, geschikt voor 
gebruik in hygiënesluizen. Voldoet aan de Europese normen voor desinfectie. 
In het bijzonder geschikt voor gebruik in hygiënesluizen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514906 2 x 5 l

Soft Care Star H1
Geparfumeerde zeep voor algemeen gebruik.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973000 2 x 5 l

Soft Care Plus H400
Ongeparfumeerde handzeep met antibacteriële werking.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973060 2 x 5 l

Soft Care Sport H6
Verfrissende douchegel en shampoo.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511719 2 x 5 l

   Soft Care navulbare zeepdispensers

Bulk dispenser - ABS kunststof
Navulbare aantrekkelijk vormgegeven zeepdispenser, ABS kunststof. 
Reservoir van 800 ml.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513851 per stuk

Bulk dispenser RVS
Robuuste roestvaststalen navulbare zeepdispenser. Reservoir van 1 liter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A3144 per stuk

Ingo-Man plus touchless soap dispenser
Touchless dispenser voor 1 liter flacons.  
Geschikt voor vloeibare handzeep en handdesinfectans. Met voor de 
autoclaaf geschikte, vervangbare, roestvrij stalen pomp.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519148 per stuk

Mediqo-8000 Aluminium 500 ml korte beugel
vloeibare handzeep en handdesinfectans.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521081 per stuk

Mediqo-8020 Aluminium 500 ml lange beugel
Geschikt voor vloeibare handzeep en handdesinfectans.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522404 per stuk
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Mediqo-8120 Aluminium afdekplaat 500 ml

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522328 per stuk

Mediqo-8100 opvangschaal 500 ml

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522403 per stuk

  Soft Care Toiletseatcleaner
Soft Care toiletseatcleaner is een gebruiksvriendelijk systeem voor het 
hygiënisch reinigen van de toiletbril.
Zeer effectieve oplossing in vergelijking met andere, gecompliceerde en dure 
systemen. De vloeistof kan gebruikt worden op toiletpapier, waarmee de 
toiletbril afgenomen kan worden.

Soft Care toiletseatcleaner opstartpakket
Dispensersysteem voor hygiënisch reinigen van de toiletbril. Vloeistof 
eenvoudig op te brengen met gewoon toiletpapier. Opstartpakket met twee 
dispensers en twaalf vullingen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A83823 per doos

Dispenser Toiletseatcleaner
De dispenser is gemaakt van hoogwaardig, ABS kunststof. Kleur: wit. 
Afmetingen: 21x13x9 cm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516563 per stuk

Vullingen Soft Care toiletseatcleaner
De vloeistof bevat een hoog percentage alcohol en droogt snel na gebruik. 
Bevat een prettig parfum.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519434 12 x 300 ml

  Good Sense Luchtverfrissing
Effectieve verwijdering van onprettige geuren door de Odor neutralising 
technology!
Geurbeleving speelt in sanitaire ruimten een belangrijke rol. Want sanitair 
moet schoon en fris zijn. Diversey biedt een compleet assortiment Good Sense 
producten en dispensers.

Good Sense luchtverfrisser
Luchtverfrisser voor de sanitaire ruimtes. Alle Good Sense 
luchtverfrissingsparfums bevatten de unieke gepatenteerde Odour 
Neutralising Technology (ONT). Deze formule vernietigt onaangename 
geuren die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld sanitair, tabak, en 
schimmels. Het geurprobleem wordt bij de bron aangepakt, waardoor u altijd 
frisse ruimtes heeft. Voor meer informatie zie TASKI sanitairhygiëne.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514379 per stuk

  All Care

   Qbic line RVS mat

Qbic afvalbak met push deksel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521052 - 9 l per stuk
7520109 - 30 l per stuk
7521053 - 85 l per stuk

Qbic dames hygiëne container
Qbic RVS dames hygiëne container - 9 l (deksel met binnenklep).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520110  - 9 l (deksel met 
binnenklep)

per stuk

Qbic hygiënezak houder 6630
Qbic RVS hygiënezak houder.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520094 per stuk

Qbic toiletborstelhouder 6760
Qbic RVS Toiletborstelhouder voor vloer- wandmontage met opvangbak. 
Incl. borstel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520111 per stuk

Qbic handdoekdispenser 6700
Qbic RVS vouwhanddoekdispenser.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520112 per stuk

Qbic Soft Care zeepdispenser RVS
Robuuste RVS dispenser. Geschikt voor alle Soft Care Line vullingen (800 ml).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100309 per stuk

Qbic tissue toiletpapier dispenser 6995
Qbic RVS Tissue toiletpapier dispenser voor Diversey tissue toiletpapier.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521056 per stuk
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Qbic toiletrol dispenser 7210
Qbic RVS Toiletrol dispenser t.b.v. 2 doppenrollen rollen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520114 per stuk

Qbic toiletrol dispenser 7820
Qbic RVS Toiletrol dispenser t.b.v. standaard rollen tot 140 mm diameter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520113 per stuk - 144 diameter

Qbic jumborol dispenser 6790
Qbic RVS jumborol dispenser t.b.v. rollen tot 210 mm diameter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521054 per stuk - 210 mm

Qbic jumborol dispenser 6940
Qbic RVS Jumborol dispenser t.b.v. rollen tot 320 mm diameter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520115 per stuk

Qbic keukenrol dispenser MIDI 7070
Qbic RVS Keukenrol dispenser MIDI t.b.v. Multirol tot 300 meter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520116 per stuk

Qbic toiletseatcleaner 7135
Toiletseatcleaner.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520156 per stuk

   PQ lijn

PQ afvalbak semi open 5651 - 23 l
Plastic Afvalbak semi open  - 23 l.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520108 per stuk

PQ afvalbak swingdeksel 5657- 23 l
Plastic Afvalbak met swingdeksel -  23 l.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520093 per stuk

PQ afvalbak semi open - 43 l
Plastic afvalbak semi open - 43 L.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521059 per stuk

PQ afvalbak swingdeksel 5657- 43 l
Plastic afvalbak swingdeksel - 43 l.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520117 per stuk

PQ dameshygiënecontainer 5656 - 23 l
Plastic dameshygiënecontainer - 23 l.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520118 per stuk

PQ handdoekdispenser midi 5542
Plastic vouwhanddoekdispenser midi.

ARTIKELNUMMER
7520123

PQ handdoeksispenser mini 5541
Plastic vouwhanddoeksispenser mini.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520096 per stuk

PQ toiletpapier dispenser tissue
Plastic toiletpapier dispenser tissue - voor Diversey tissue toiletpapier.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521061 per stuk

   Handendrogers

Dyson Airblade AB03G
Dyson Airblade AB03G handendroger: 
- Grijze uitvoering 
- “Koude” lucht 
- 1600 watt 
- Luchtsnelheid 640 km/h 
- Hepa anti bacterie filter

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516754 per stuk
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Dualflow-plus hands-in wit 12460
Dualflow-plus hands-in wit handendroger 
- Wit uitvoering 
- Regelbare luchtsnelheid max. 410 km/h 
- 1100 watt max. 

 
- Opvangtank water 
- LED indicatoren 
- Hygiëne filters

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521044 per stuk

Dualflow-plus hands-in silver 12470
Dualflow-plus hands-in silver handendroger 
- Zilver uitvoering 
- Regelbare luchtsnelheid max. 410 km/h 
- 1100 watt max. 

 
- Opvangtank water 
- LED indicatoren 
- Hygiëne filters

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521045 per stuk

Optima handendroger RVS (M99ACS) 12176
Optima handendroger RVS (M99ACS) 
- RVS mat 
- 1640 Watt - 90 L/sec 

 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520153 per stuk

Machflow handendroger RVS mat (M09ACS) 
12390
Machflow handendroger RVS mat (M09ACS) 
- geen verwarmingselement 
- lage energiekosten 

 
- droogtijd 8-10 sec

ARTIKELNUMMER
7520154

Speedflow handendroger RVS mat (M06ACS) 
12370
Speedflow handendroger RVS mat (M06ACS) 
- 33 L/sec, 

 
- luchtsnelheid 90-180 km/h

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520155 per stuk

   Overig

Keukenroldispenser mini BEU 1 AFP-C
Keukenroldispenser mini.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521051 per stuk

Keukenroldispenser midi TCU 1 AFP-C
Tafelmodel keukenroldispenser midi - Voor multirollen tot 300 m.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520098 per stuk

Handdoek dispenser RVS mat 12822
Vouw Handdoekdispenser RVS mat

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520103 per stuk

Toiletroldispenser RVS rollen mat 13218 (voor 
2 rollen)
Toiletroldispenser RVS rollen mat (voor 2 rollen).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520105 per stuk

Toiletroldispenser RVS rollen mat 13318 (voor 
3 rollen)
Toiletroldispenser RVS rollen mat (voor 3 rollen)

ARTIKELNUMMER
7520102

RVS houder voor 1 l fles

ARTIKELNUMMER
7521082

  Afvalbakken

Afvalbak (metaal) met pushdeksel 55 l
opgehangen. Afmetingen: 33x26 (lxb). Hoogte achter: 70 cm, hoogte voor: 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A9228000 per stuk

Afvalbak 50 ltr, wit (kunststof)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A107224 per stuk
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Afvalbak RVS AVZH
Afvalbak RVS AVZH - 60 l

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520107 - 60 l per stuk
7521046 - 120 l per stuk

Rubbermaid afvalbak (pp)
Rubbermaid afvalbak (pp) (wit, beige, rood, geel)

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521047 - VB006143 - 30 l 
(wit, beige, rood, geel)

per stuk

7521048 - VB006144 -  45 l 
(wit, beige, rood, geel)

per stuk

7521049 - VB006145 - 68 l 
(wit, beige, rood, geel)

per stuk

7521050 - VB006146 - 87 l 
(wit, beige, rood, geel)

per stuk

Grijze PE zak, 61 x 80 cm, HDPE/23mu
Plastic zakken ten behoeve van de kunststof afvalbak. PE 61 x 80 x 23, kleur 
grijs.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
C062610031 25 x 20

Dameshygiëne container
Dameshygiëne container. Vervaardigd uit hoogwaardig chroom nikkel staal, 
18/8. De afvalbak kan aan de muur worden bevestigd. Gemakkelijke reiniging 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A4322 per stuk

Afvalzakken voor dameshygiëne container
Plastic zakken ten behoeve van de dameshygiëne container.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100915 3 x 5 x 50 stuks

  Papier en dispensers

Niet alleen bij de samenstelling van de zeepproducten, maar ook bij het 
ontwerp van de dispensers is hygiëne het uitgangspunt. Met aandacht voor 
gebruiksgemak en veiligheid. Elke dag, overal.

   Diversey papierlijn

Dispenser Jumbo Toiletrol
ABS kunststof dispenser voor Jumbo toiletrol

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518276 per stuk

Dispenser Gevouwen Toiletpapier
ABS kunststof dispenser voor gevouwen toiletpapier

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518277 per stuk

Vouwhanddoek Puur Cellulose V-gevouwen
Vouwhanddoek V-gevouwen 
- Lagen: 2 

 
- Vel/wikkel: 200

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519229 20 x 200 vel

Dispenser Vouwhanddoek

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518275 per stuk

Dispenser handdoekrol - Autocut
ABS kunsstof autocut dispenser voor handdoekrol autocut

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518281 per stuk

Dispenser Facial Tissue
ABS kunststof dispenser voor gezichts tissues

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518279 per 6

Servetten Puur Cellulose
Servetten Puur Cellulose 1 laags en 2 laags. Tevens in twee maten beschikbaar 
(270 x 330 mm en 330 x 330 mm).

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519242 - 1 laags (330 x 
330 mm)

10 x 400 vel

7519243 - 1 laags (270 x 
300 mm)

10 x 400 vel

7519244 - 2 laags (330 x 
330 mm)

24 x 100 vel

7519245 - 2 laags (270 x 
300 mm)

24 x 100 vel

Dispenser poetsrol
ABS kunststof dispenser voor poetsrol

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518280 per stuk
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Multirol gelamineerd Puur Cellulose Ultradry
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 176 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 260 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519236 - 2 laags 2 rollen

Multirol Gelamineerd Cellulose
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 272 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 260 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519237 - 2 laags 2 rollen

Multirol Maxi Gelamineerd Cellulose
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 304 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 270 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519238 - 2 laags 2 rollen

Multirol Gelamineerd Blauw Puur Cellulose 
Ultradry
Multirol gelamineerd blauw 
- Lagen: 2 
- Lengte: 176 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 260 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519239 - 2 laags 2 rollen

Multirol Extra Sterk Puur Cellulose
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 176 m 
- Vel/rol: 800 
- Diameter: 260 mm

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519240 2 rollen

Multirol Puur Cellulose - Medical
Multirol gelamineerd 
- Lagen: 2 
- Lengte: 80 m 
- Vel/rol: 210 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519241 - 2 laags 6 rollen

Dispenser Multirol Gesloten
ABS kunststof gesloten dispenser voor multirol

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518278 per stuk

   Papier specialiteiten

Soft Care vouwhanddoekdispenser
Vouwhanddoek dispenser uit wit ABS kunststof. 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A90230 per stuk

Vouwhanddoeken, z-gevouwen
Ppaier geschikt voor de Soft Care vouwhanddoekdispenser, z-gevouwen, 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514307 - 2 laags 15 x 214 vel
7514301 - 1 laags 20 x 200 vel

Compact toiletrolhouder
Witte, ABS kunststof toiletrolhouder voor 2 compact rollen. Frequentie van 
bijvullen wordt hierdoor verminderd. Sleutelloze kliksluiting, de inhoud van 
de toiletrolhouder is beveiligd zonder het risico van verloren sleutels. Met 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A90240 per stuk

Compact toiletpapier  (1-laags, crêpe)
Compact toiletpapier, geschikt voor de compact toiletpapier dispenser, 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A86801 36 rollen

Compact toiletpapier (2-laags, tissue)
Papier geschikt voor de compact toiletpapierdispenser, 2-laags, tissue. 100 
meter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A86800 36 rollen

Jumbo toiletrol dispenser
Witte, kunststof dispenser voor Jumbo toiletrol. Afmetingen: 43,7x13,3x36 cm.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A155598 per stuk
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Jumbo toiletpapier (2 laags, wit, 380m)
Papier geschikt voor de jumbo toiletpapierdispensers, 6x1 rol. 380 meter, 
2-laags.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514305 6 x 1 rol

Toiletpapier, 2-laags, tissue
Toiletpapier, 2-laags, tissue, 10x4x400 vel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A11020 10x4 rollen

Toiletpapier, 1-laags, crêpe, Satino
Toiletrol tissue, 400 vel per rol, 1-laags. 10x4x400 vel, Satino.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A11010 10 x 4 rollen

Multirol dispenser 300 m
Dispenser voor 300 m 1-laags multirol of 180 m 2-laags mulirol, kunststof. 

naar voren bewegende voorkant.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6971830 per stuk

Papier multirol 300m (1-laags)
Papier geschikt voor de multirol dispenser, 1-laags, 300 meter. Per 6 stuks.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514308 6 x 1 rol

Papier multirol 180m (2-laags)
Papier geschikt voor de multirol dispenser, 2-laags wit, Satino, 180 meter. 
Geschikt voor de multiroldispenser 300m. Per 6 stuks.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518043 6x1 rol

Multirol dispenser 120 m
Dispenser voor 120 m multirol, kunststof. Kleur: smoky-grey. Afmetingen 

voorkant.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6971840 per stuk

Papier multirol 120m (1-laags)
Papier geschikt voor de multirol dispenser, 1-laags wit, Satino, 120 meter. Per 
6 stuks.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517706 12 x 1 rol



  Automatische dosering

Wanneer u met grote washoeveelheden te maken heeft, adviseren wij u een 
automatisch doseersysteem. Hiermee werkt u op de meest efficiënte en veilige 
manier. U bent zeker van een gecontroleerde dosering en constante waskwaliteit 
op een zeer gebruiksvriendelijke wijze. Werken met een automatisch 
doseersysteem betekent voor u een schone, veilige wasruimte en beheersing 
van de operationele kosten.

   Clax Revoflow

Deze lijn zeer geconcentreerde producten zijn geschikt voor het Clax Revoflow 
doseersysteem. Alle verpakkingen hebben een kleur- en sleutelcodering, 
waardoor er geen verwisseling van product mogelijk is. De revolutionaire 
dop op de verpakking zorgt ervoor dat er geen contact met het product kan 
plaatsvinden. De ergonomisch lichtgewicht gesloten verpakking is erg prettig en 
veilig in gebruik.

Clax Revoflow PRO Micro 30X1
Zeer geconcentreerd hoofdwasmiddel, uitermate geschikt voor het wassen 
van microvezel materiaal. Bevat geen bleek.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514539 3 x 4 kg

Clax Revoflow PRO 35X1
Zeer geconcentreerd hoofdwasmiddel, bevat bleek.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514537 3 x 4 kg

Clax Revoflow OXI 43X2
Zeer geconcentreerd bleekmiddel, bevat actief zuurstof voor extra 
vlekverwijdering.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514543 3 x 4 kg

Clax Revoflow CLOR 42X1
Zeer geconcentreerd bleekmiddel, op basis van chloor.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514544 3 x 4 kg

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE 54X1
Zeer geconcentreerde, langwerkende wasverzachter met 
geurverwijderingstechnologie, speciaal ontwikkeld voor de professionele 
wasserijen. Geschikt voor het Clax Revoflow doseersysteem. 
 
Nieuw parfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521157 2 x 4 l

Clax Revoflow ENZI 20X1
Geconcentreerd enzymatisch vloeibaar wasmiddel voor vet en eiwit 
vervuilingen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517647 3 x 4 l

Clax Revoflow ALC 10X1
Geconcentreerd alkalische booster voor zware vervuiling en hard water 
condities.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514540 3 x 4 kg

Clax Revoflow CALCSOFT 13X1
Zeer geconcentreerde, vloeibare waskrachtversterker voor hard water 
gebieden en is speciaal geschikt voor het Clax Revoflow systeem.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518503 3 x 4l

   LOW Temp wash

Clax Plus 33B1
Enzymatisch vloeibaar wasmiddel, te gebruiken in combinatie met Clax 
Bright 44A1. Bijzonder geschikt voor het wassen van microvezel materiaal. 
Bevat geen bleek.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512105 20 l
7512106 200 l
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Clax Textielverzorging

Clax Textielverzorging
Uitstekende wasresultaten en aantoonbare operationele 
besparingen.
Met onze Clax systemen bieden we u superieure en duurzame textielverzorging met oplossingen 
op maat die zorgen voor uitstekende wasresultaten en aantoonbare operationele besparingen.  
 
Clax biedt professionele textielverzorgingsproducten met op maat gemaakte wasprogramma’s.  
De Clax systemen en producten in combinatie met technische kennis van onze specialisten, zorgt 
voor een optimaal wasresultaat. Met veiligheid en duurzaamheid als uitgangspunt, elke dag, 
overal.



Clax Bright 44A1
Bleekmiddel gebaseerd op perzuren. Speciaal geschikt voor wassen op lage 
temperaturen. Te gebruiken in combinatie met Clax Plus 33B1.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511880 20 l
7513957 200 l

   Hoofdwasmiddelen

Clax Plus 33B1
Enzymatisch vloeibaar wasmiddel, te gebruiken in combinatie met Clax 
Bright 44A1. Bijzonder geschikt voor het wassen van microvezel materiaal. 
Bevat geen bleek.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512105 20 l
7512106 200 l

Clax Elegant 30A1
Enzymatisch vloeibaar wasmiddel voor gekleurd en delicaat textiel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973292 20 l

Clax Profi forte 36C1
Clax Profi forte is een geconcentreerd compleet vloeibaar hoofdwasmiddel 
dat speciaal geformuleerd is voor gebruik in ziekenhuis- en interne 
wasserijen. Clax Profi forte is geschikt voor het wassen van alle katoenen en 
polyester/katoenen textiel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521301 20 l
7521304 200 l

Clax Profi 36A1
Compleet vloeibaar hoofdwasmiddel, voor toepassing in zacht water. 
Geschikt voor het reinigen van licht tot gemiddeld vervuild textiel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973281 20 l
6973360 200 l

Clax Mild 3RL1
Vloeibaar hoofdwasmiddel voor gekleurd textiel. Bevat geen bleek. 
 
Naamswijziging 2014: Clax Mild 33B1

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973291 20 l

Clax Micro forte G  30C1
Vloeibaar hoofdwasmiddel geschikt voor microvezel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519203 20 l

   Bleeksystemen

Clax Bright 44A1
Bleekmiddel gebaseerd op perzuren. Speciaal geschikt voor wassen op lage 
temperaturen. Te gebruiken in combinatie met Clax Plus 33B1.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511880 20 l
7513957 200 l

Clax Sonril conc 40A1
Geconcentreerd zuurstofbleekmiddel

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517008 20 l

Clax Personril 43A1
Bleekmiddel op basis van perazijnzuur.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510948 20 l
6973381 200 l

   Waskrachtversterkers

Clax Delta Free 1DL3
Alkalische waskrachtversterker. 
 
Naamswijziging in Clax Delta G 11A1 vanaf januari 2014

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510064 20 l
7510065 200 l

Clax Enzi 20A1
Geconcentreerde enzymatische waskrachtversterker.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521215 20 l
7521217 200 l

Clax 100 color 22B1
Wasactieve waskrachtversterker voor voedsel vlekken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7518142 20 l

Clax 200 color 24B1
Geconcentreerde waskrachtversterker voor zware, vette, industriële 
vervuiling.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515662 20 l
7515663 200 l
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   Neutralisatoren

Clax Kombi citric
Neutralisatiemiddel voor alkaliteit, met parfum en verzorgende 
eigenschappen. 
 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973324 20 l

Clax Neutrapur 60A1
Neutralisatiemiddel voor alkaliteit.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973255 20 l
6973390 200 l

Clax Anti Chlor 62A1
Neutralisatiemiddel voor alkaliteit en bleekmiddelen. Voorheen Clax Cid 
6973321

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521282 20 l

   Wasverzachters

Clax DeoSoft BREEZE conc 54B1
Zeer geconcentreerde wasverzachter voor effectieve verwijdering van 
onprettige geuren door de O.N.T. (Odor Neutralising Technology). Met 
een uniek duurzaam parfum dat zorgt voor een intense geurbeleving, 
wat versterkt wordt bij bevochtiging van uw textiel. Bestand tegen hoge 
droogtemperaturen. 
 
Nieuw parfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522288 20 l
7522289 200 l

Clax DeoSoft BREEZE 54A1
Wasverzachter voor effectieve verwijdering van onprettige geuren door de 
O.N.T. (Odor Neutralising Technology). Met een uniek duurzaam parfum dat 
zorgt voor een intense geurbeleving, wat versterkt wordt bij bevochtiging 
van uw textiel. Bestand tegen hoge droogtemperaturen. 
 
Nieuw parfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522291 2 x 5 l
7522292 20 l

Clax Soft FRESH 50A1
Licht geparfumeerde wasverzachter. 
 
Nieuw parfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522275 20 l
7522273 2 x 5 l

   Specialiteiten  automatische dosering

Clax Proof 7CL1 / 72A1
Vloeibaar product voor het waterafstotend houden van textiel, in het 
bijzonder geschikt voor brandweerkleding.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973345 20 l

Clax Proof Integral
Vloeibaar product voor het waterafstotend houden van geïntegreerde 
brandweerkleding.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A100933 20l

Clax Perfect 71A1
Vloeibaar rijststijfsel op natuurlijke basis.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973330 20 l

   Diversen

Can opener voor 20 liter cans
Vatsleutel voor het eenvoudig openen van 20 liter vaten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510616 per stuk

Can opener voor 10 liter cans
Vatsleutel voor het eenvoudig openen van 10 liter vaten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510617 per stuk

  Handmatige dosering

Het loont niet altijd om gebruik te maken van een automatisch doseersysteem. 
Wast u minder, maar wenst u toch professionele wasresultaten, dan bieden wij 
onze professionele waspoeders of tabletten. De Clax poeders zijn krachtige, 
kwalitatief hoogwaardige poeders, die garant staan voor een stralend 
wasresultaat. Voor extra doseergemak kunt u kiezen voor onze Clax Tabs.

   Hoofdwasmiddelen - poeders/tabletten

Clax Revita  3ZP4 / 35B1
Compleet wasmiddel voor alle soorten textiel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508419 20 kg
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Clax Extra 3ZP5 / 35D1
Hoogstaand professioneel wasmiddel voor gekleurd en delicaat textiel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508420 20 kg

Clax Special Free 3BP3
Clax Special Free is een compleet hoofdwasmiddel. Het product moet 
worden gebruikt voor zachte tot medium hard water toepassingen en is 
geschikt voor het wassen van alle witte katoen en polycotton stoffen en 
kleurvaste artikelen. 
 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973296 25 kg

Clax Flair OEP2
Clax Multi color G is een enzymatisch voorwasmiddel voor wit en gekleurd 
textiel. Het product dient toegepast te worden bij hard water en is geschikt 
voor het wassen van alle witte katoenen en polyester/katoenen stoffen. 
 
Naamswijziging 2014: Clax Multi color G 34B1

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973266 25 kg

Clax Microwash forte G 32B1
Waspoeder speciaal ontwikkeld voor het wassen van microvezelmateriaal. 
Bevat geen bleek.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514055 9 kg

Clax Tabs 33E1
Voor meer gebruiksgemak bieden we u wastabletten voor zowel bonte als 
witte was.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513783 72 x 37,5g

   Hoofdwasmiddelen - vloeibaar

Clax Plus 33B1
Enzymatisch vloeibaar wasmiddel. Bijzonder geschikt voor het wassen van 
microvezel materiaal. Bevat geen bleek.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515713 6 x 2 l

Clax Mild 3RL1
Vloeibaar hoofdwasmiddel voor gekleurd textiel. Bevat geen bleek. 
 
Naamswijziging 2014: Clax Mild 33B1

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508392 2 x 5 l

Clax Micro forte G  30C1
Vloeibaar hoofdwasmiddel geschikt voor microvezel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519202 10 l

   Bleekmiddelen - poeder

Clax Activ 4AP1
Bleekmiddel op basis van chloor, in emmer. 
 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7514134 10kg

Clax Oxy 40C1
Bleekmiddel op basis van peroxide, in emmer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973315 10kg
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   Waskrachtversterkers

Clax Silver 7BP1
Poedervormig stijfsel op tarwebasis, een natuurlijk product.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973342 25 kg

Clax Saturn 12G1
Wasmiddel voor zwaar bevuilde bedrijfskleding. Voor toepassing in zacht tot 
hard water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973300 25 kg

Clax 500 12E1
Wasmiddel voor zwaar bevuild textiel. Voor toepassing in zacht tot gemiddeld 
hard water.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6973441 25kg

   Wasverzachters

Clax DeoSoft BREEZE 54A1
Wasverzachter voor effectieve verwijdering van onprettige geuren door de 
O.N.T. (Odor Neutralising Technology). Met een uniek duurzaam parfum dat 
zorgt voor een intense geurbeleving, wat versterkt wordt bij bevochtiging 
van uw textiel. Bestand tegen hoge droogtemperaturen.  
 
Nieuw parfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522291 2 x 5 l

Clax Soft FRESH 50A1
Licht geparfumeerde wasverzachter. 
 
Nieuw parfum

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522273 2 x 5 l

   Specialiteiten

Clax Stain Remover Set 7LP1
Voor de verwijdering van eiwit-, bloed-, thee-, koffie-, olie-, verf-, roest- en 
ijzervlekken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509901 4 X 500 ml

Clax Splend 7UL1
Olie- en verfvlekkenverwijderaar.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509898 5 l

Clax Fer 7VL1
Roest- en metaalvlekkenverwijderaar.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509899 5 l

Clax Protein 7SL1
Eiwit- en bloedvlekkenverwijderaar.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509900 5 l

Clax Tannin 7TL1
Koffie- en theevlekkenverwijderaar.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7509897 5 l
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  Allesreinigers
Verschillende allesreinigers voor uw vloeren en interieur, van de bekende 
merken Andy, Cif, Glorix, Brise en Pledge.

Andy Allesreinigers - Business Solutions
Speciale professionele, geconcentreerde dagelijkse allesreiniger met een 
heerlijk parfum. De vertrouwde, krachtige Andy formule neemt vuil en vet 
snel op en laat geen strepen achter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515216 2 x 5 L (Vertrouwd)
7515218 2 x 5 L (Citroen Fris)
7515217 10 L (Vertrouwd)

Andy Allesreinigers - Kleinverpakkingen
Dagelijkse allesreiniger met een heerlijk parfum.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT065862 12 x 750 ml (Vertrouwd)
XBT065921 4 x 3 x 750 ml (Vertrouwd Krimp)
XBT068818 4 x 3 x 750 ml (Citroen Fris Krimp)
XBT068810 4 x 3 x 750 ml (Lavendel Krimp)

Cif Oxy-Gel Ocean - Business Solutions
Schoonmaakmiddel met actieve zuurstof, geschikt voor reinigen van vloeren 
en watervaste oppervlakken. Tijdens gebruik ontwikkelt de actieve zuurstof 
micro-belletjes die het vuil losmaken. De gel zorgt voor het gemakkelijk en 
snel verwijderen van het vuil.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517870 2 x 5 L

Cif Gel met Bleek - Business Solutions
Gel voor veelzijdig gebruik. Dankzij de formulering met reinigende 
chloorbestanddelen maakt de gel hygiënisch schoon en laat een aangenaam 
fris parfum achter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517875 6 x 2 L
7517895 2 x 5 L

Brise Allesreinigers - XXL Packs
Geparfumeerde allesreiniger reinigt effectief en geeft bovendien een 
langdurige geursensatie, mede dankzij de O.N.T. (Odor Neutralising 
Technology) die nare geurtjes vernietigt in plaats van maskeert.  
 
Met dit unieke product kunt u dus reinigen en luchtverfrissen in één!

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511544 2 x 5 L (Fresh Apple)
7511541 2 x 5 L (Pacific Breeze)

Vloer Plus Vloerreiniger
Reinigt, beschermt en laat kunststof vloeren, zoals linoleum en rubber, 
glanzen in één handeling.  
 
De professionele formule is gebaseerd op polymeren van hoge kwaliteit en 
garandeert een optimale werking op frequent gebruikte vloeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511520 2 x 5 L

Cif Glas & Interieurreiniger - Business 
Solutions
Laat in enkele ogenblikken een glanzend en streeploos oppervlak na. 
Geschikt voor het reinigen van ramen, spiegels, tafels en toonbanken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517982 3 x 2 x 750 ml (Sprayflacon)
7517832 2 x 5L (Navulverpakking = 6,5 sprayflacon)

Pledge Meubelreiniger en Multi-Oppervlak 
Reiniger
Beide reinigers zorgen ervoor dat stof en vuil makkelijk kan worden 
verwijderd. Tevens beschermen ze tegen alledaagse vlekken. 
 

 
 

voor gebruik op computerschermen, televisies, HiFi en moderne, harde 
meubeloppervlakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511522 12 x 400 ml (Multi-Oppervlak Reiniger)
7511528 12 x 400 ml (Meubelreiniger)
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Consumentenmerken
Diversey biedt u een compleet aanbod van was- en 
reinigingsmiddelen van sterke A-merken met een uitstekende 
kwaliteit tegen scherpe prijzen.
Het aanbod bestaat uit 3 productranges. 1) De Business Solutions producten met professionele 
formuleringen die in één keer schoon maken én u de zekerheid van de noodzakelijke hygiëne geven, 
zodat u zich kan richten op uw dagelijkse business, uw gasten bedienen of voor uw bewoners zorgen. 2) 
XXL Packs voordeelverpakkingen en 3) Kleinverpakkingen 
Het assortiment met bijbehorende prijzen kan fluctueren. Een compleet en actueel overzicht is 
verkrijgbaar bij uw contactpersoon van Diversey.



Cif Schuurmiddel - XXL Packs
Reinigt oppervlakken diep en grondig en laat een brandschoon, glanzend 
oppervlak na. Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6561328 6 x 2 L (Citroen)
6561327 6 x 2 L (Normaal)
7514248 6 x 2 L (met Bleek)

Cif Schuurmiddel - Kleinverpakkingen
Reinigt oppervlakken diep en grondig en laat een brandschoon, glanzend 
oppervlak na. Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT114030 4 x 2 x 750 ml (Citroen Krimp)
XBT113934 4 x 2 x 750 ml (Normaal Krimp)
XBT114020 4 x 2 x 750 ml (Ultra White met Bleek Krimp)
XBT113858 8 x 750 ml (Normaal)
XBT052273 14 x 750 ml (Citroen)
XBT113925 8 x 750 ml (Ultra White met Bleek)

Schoonmaakdoekjes - Glorix en Vim Ballerina
zichtbare en onzichtbare vuil. De doekjes bevatten geen bleek, ze reinigen en 
ontvetten probleemloos alle afwasbare oppervlakken en laten een heerlijke 

 
 

sterk en zacht.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT096147 12 x 25/50 stuks (Glorix doekjes)
XBT201859 3 x5 x 3 stuks (Vim Ballerina doekjes)

  Keukenreinigers
Zeer divers aanbod keukenreinigers om te desinfecteren, te ontvetten en te 
ontkalken, van de bekende merken Cif, Sun en Glorix.

Cif Krachtige Keukenontvetter - Business 
Solutions
Krachtige reiniger en ontvetter, die alle keukenvlekken inclusief vet, zetmeel 
en eiwitten verwijdert van fornuizen, afzuigkappen, filters en afvoerputten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517913 6 x 750 ml (Sprayflacon)
7517910 2 x 5L (Navulverpakking = 220 sprayflacons)

Cif 2in1 Desinfecterende Keukenreiniger - 
Business Solutions
Geconcentreerd middel voor gecombineerd reinigen en desinfecteren van 
alle oppervlakken in keukens.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517877 6 x 2 L

Sun Keukenontkalker - Business Solutions
Verwijdert (on)zichtbare en onhygiënische kalkaanslag in vaatwasmachines, 
au-bain-marie bakken, kranen, koffie- en theekannen en spoelbakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508550 6 x 2 L

Cif Roestvrij Staal - Business Solutions
Verwijdert vuil en vingerafdrukken in seconden en laat een glanzend 
resultaat achter. Het is parfumvrij en daardoor ideaal te gebruiken op harde 
oppervlakken in de omgeving van voedsel. 
Veilig op aluminium.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517939 6 x 750 ml

Cif Oven & Grill - Business Solutions
Verwijdert snel hardnekkige vetaanslag en ingebrande voedselresten. 
Geschikt voor reinigen van ovens, grills, roosters en bakplaten.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517917 6 x 750 ml (Sprayflacon)

Cif Schuurmiddel - XXL Packs
Reinigt oppervlakken diep en grondig en laat een brandschoon, glanzend 
oppervlak na. Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6561328 6 x 2 L (Citroen)
6561327 6 x 2 L (Normaal)
7514248 6 x 2 L (met Bleek)

Cif Schuurmiddel - Kleinverpakkingen
Reinigt oppervlakken diep en grondig en laat een brandschoon, glanzend 
oppervlak na. Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT114030 4 x 2 x 750 ml (Citroen Krimp)
XBT113934 4 x 2 x 750 ml (Normaal Krimp)
XBT114020 4 x 2 x 750 ml (Ultra White met Bleek Krimp)
XBT113858 8 x 750 ml (Normaal)
XBT052273 14 x 750 ml (Citroen)
XBT113925 8 x 750 ml (Ultra White met Bleek)

Schoonmaakdoekjes - Glorix en Vim Ballerina
zichtbare en onzichtbare vuil. De doekjes bevatten geen bleek, ze reinigen en 
ontvetten probleemloos alle afwasbare oppervlakken en laten een heerlijke 

 
 

sterk en zacht.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT096147 12 x 25/50 stuks (Glorix doekjes)
XBT201859 3 x5 x 3 stuks (Vim Ballerina doekjes)
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  Sanitairreinigers
Zeer divers aanbod sanitairreinigers om uw toiletten en urinoirs schoon te 
maken en te houden, van de bekende merken Cif en Glorix.

Cif 2in1 Sanitairreiniger - Business Solutions
Verwijdert kalkaanslag, vuil- en zeepresten en biedt een schitterend resultaat 
met een langdurig fris parfum. Geschikt voor reinigen van chroom, roestvrij 
staal, plastic en keramiek.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517907 6 x 750 ml (Sprayflacon)
7517831 2 x 5L (Navulverpakking = 6,5 sprayflacon)

Cif Sanitairontkalker - Business Solutions
Gebruiksklare periodieke ontkalker met aangename geur voor effectieve 
verwijdering van urine- en kalkaanslag op sanitaire oppervlakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517868 6 x 750 ml

Glorix Voegenreiniger
Glorix voegenreiniger hecht zich uitstekend op verticale oppervlakken en is 
dus ideaal voor het verwijderen en bleken van vuil en kalkaanslag op voegen 
tussen(sanitair)tegels. 
Glorix voegenreiniger is niet geschikt voor gebruik op hout, emaille, verguld 
metaal, aluminium, gekleurde voegen, vinyl, linoleum en rubber.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519086 6 x 750 ml

Glorix Toiletreinigers - XXL Packs
Voor dagelijkse, grondige en hygiënische reiniging van toiletten, afvoeren en 
septische tanks. 
 
De O2 variant bevat actieve zuurstof (zonder chloor), waardoor er geen 
bleekvlekken en bleekgeur ontstaan.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511038 4 x 5 L (Original)
7518999 2 x 5 L (O2 zonder chloor)

Glorix Toiletreinigers - Kleinverpakkingen
De nr.1 van Nederland.  
 

 
 
De O2 variant bevat actieve zuurstof (zonder chloor), waardoor er geen 
bleekvlekken en bleekgeur ontstaan.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT081407 5 x 3 x 750 ml (Original Krimp)
XBT432656 5 x 3 x 750 ml (O2 Krimp)
XBT083869 15 x 750 ml (Bleek Normaal)
XBT429771 15 x 750 ml (O2)
XBT080886 15 x 750 ml (Bleek Eucalyptus)

Glorix WC Gels - Kleinverpakkingen
De nr.1 van Nederland. 
 

waterrand. Zonder chloor. 
 

Zonder chloor. 
 
Beide krimpverpakkingen van 2 stuks.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT082374 3 x 2 x 750 ml (100% Anti-Kalk Krimp)
XBT082356 3 x 2 x 750 ml (Extra dikke WC Gel Ocean Breeze 

Krimp)

Glorix Toiletblokken Ocean Fresh
Glorix Toiletblok Ocean zorgt voor een complete hygiëne bij elke spoeling. 
Het verwijdert de voedingsbodem voor bacteriën. Het voorkomt ook het 
opbouwen van onhygiënische kalk- en urineaanslag en zorgt voor een extra 
frisheid door de geparfumeerde gelstrip.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513513 12 x 40 gr (Ocean Fresh)

Cif Schuurmiddel - XXL Packs
Reinigt oppervlakken diep en grondig en laat een brandschoon, glanzend 
oppervlak na. Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6561328 6 x 2 L (Citroen)
6561327 6 x 2 L (Normaal)
7514248 6 x 2 L (met Bleek)

Cif Schuurmiddel - Kleinverpakkingen
Reinigt oppervlakken diep en grondig en laat een brandschoon, glanzend 
oppervlak na. Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT114030 4 x 2 x 750 ml (Citroen Krimp)
XBT113934 4 x 2 x 750 ml (Normaal Krimp)
XBT114020 4 x 2 x 750 ml (Ultra White met Bleek Krimp)
XBT113858 8 x 750 ml (Normaal)
XBT052273 14 x 750 ml (Citroen)
XBT113925 8 x 750 ml (Ultra White met Bleek)

Schoonmaakdoekjes - Glorix en Vim Ballerina
zichtbare en onzichtbare vuil. De doekjes bevatten geen bleek, ze reinigen en 
ontvetten probleemloos alle afwasbare oppervlakken en laten een heerlijke 

 
 

sterk en zacht.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT096147 12 x 25/50 stuks (Glorix doekjes)
XBT201859 3 x5 x 3 stuks (Vim Ballerina doekjes)
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Glorix Urinoirblokken en Urinoirrooster - 
Business Solutions
Citroenfrisse urinoirblokken die urinoirs constant fris houden en urine- en 
kalkaanslag tegengaan. Gebruik in combinatie met urinoirrooster.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522437 50 blokken
7517959 150 blokken
A107046 5 matjes

  Luchtverfrissers
Aanbod van Brise spuitbussen, One Touch systeem of gels. Nieuw zijn de 
Refresh-Air spuitbussen met Oust technologie die geuren echt verwijdert.

Brise Refresh-Air
In stijlvolle spuitbussen, met zachte spray, wordt de heerlijke Brise geur 
gecombineerd met de Oust technologie, die geuren verwijdert 
in plaats van ze te maskeren.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
J634967 6 x 275 ml (Fresh Mountain)
J630432 6 x 275 ml (Spring Water)

Brise Spuitbussen
Brise Spuitbussen zijn de subtiele manier om ruimtes snel en efficiënt te 
verfrissen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7511621 12 x 500 ml (Pacific Breeze)
7511622 12 x 500 ml (Lavendel)

Brise One Touch
De Brise One Touch is de eenvoudigste manier om te verfrissen. Één keer 
drukken en het ruikt weer heerlijk fris. De houder is gemakkelijk aan de muur 
te bevestigen door middel van het haakje of de plakstrip.  
 
De houder is navulbaar met verschillende hoogwaardige parfums. Elke 
navulling sprayt tot wel 100 keer.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
J633526 6 x 10 ml (Houder met Lavendel vulling)
J631924 12 x 2 x 10 ml (Navulling Duo Ocean)
J631926 12 x 2 x 10 ml (Navulling Duo Lavendel)

Brise Continue Gel
Brise Continue Gel is een luchtverfrisser speciaal ontworpen om een continue, 
frisse geur af te geven.  
 
De geparfumeerde gel is verpakt in een discrete houder die in elke kamer of 
kast gebruikt kan worden. Brise Continue Gel geeft wekenlang frisheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
J632842 8 x 150 gr (Lavendel)
J632844 8 x 150 gr (Marine Ocean Splash)
J632849 8 x 150 gr (Victorian Rose)
J632845 8 x 150 gr (Lily of the Valley)

Brise Aerosol
Luchtverfrissers met een licht en delicaat parfum  om alle kamers in uw huis 
snel en effectief te verfrissen.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
J614974 6 x 300 ml (Relaxing Zen)
J865148 6 x 300 ml (Lily of the Valley)
J609029 6 x 300 ml (Lavendel)

  Handzeep/Douchecrème - Vloeibaar of (gast)tabletten
Beschikbaar zijn een pompzeep, een douchecrème, grote zeeptabletten en 
kleine gasttabletten, allen van de bekende merken Dove en Lux.

Handzeep/Douchecrème - Vloeibaar  of (gast) 
tabletten

 
Dove Beauty Cream Wash 
 

 
Dove Deeply Nourishing 
 

 
- Dove Cream Bar 
- Lux Creamy Perfection 
 

 
- Dove Cream Bar 
- Lux Beauty Soap 
 

 
- Lux 2 in 1 Hair en Body Shampoo

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
6000320 6 x 250 ml (Dove Pompzeep)
XBT035148 6 x 250 ml (Dove Shower Deeply Nourishing)
XBT007100 24 x 2 x 100 gr (Dove Beauty Cream Bar)
XBT492525 12 x 4 x 125 gr (Lux zeep Soft & Creamy)
7515222 126 x 25 gr (Dove Gasttabletten)
7508516 10 x 100 x 15 gr (Lux Gasttabletten)
7518220 8 x 50 x 19ml (LUX 2in1 Body Wash & Shampoo)

  Vaatwasmiddel - Kortcyclische machines
Vaatwasmiddel voor professionele kortcyclische vaatwasmachines - 1 tot 5 
minuten wascyclusduur.

Sun Poeder & Vloeibaar - Business Solutions
Vaatwasmiddel voor uitstekende verwijdering, bij alle waterhardheden, van 
hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en lippenstift. Gebruik in combinatie 
met Sun spoelglans voor een optimaal resultaat. 
 
Vloeibaar varianten te gebruiken voor integraal automatisch doserende 
machines.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7512174 10 kg (Poeder Normaal - korte wascyclus 1 - 5 

min.)
7513641 10 kg (Poeder Citroen - korte wascyclus 1-5 min.)
7508534 10 L (Vloeibaar)
7513870 20 L (Vloeibaar)
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  Vaatwasmiddel - Huishoudelijke machines
Tabletten en los poeder zowel verkrijgbaar in XXL Voordeelverpakkingen als 
in kleinverpakkingen.

Sun Tabletten & Poeder - XXL Packs
Makkelijk doseerbare tabletten ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijdering, 
bij alle waterhardheden, van hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en 

 
 
Bij de normale tabletten en poeder dient u zelf Sun spoelglans en zout toe te 
voegen. Bij de Allin1 variant is dit ingebouwd in de tablet.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515858 200 tabletten (All-in-1)
7515205 200 tabletten (Normaal)
7521434 175 tabletten (All-in-1 Extra Power)
7508537 10 kg poeder (Normaal)

Sun Tabletten & Poeder - Kleinverpakkingen
Makkelijk doseerbare tabletten ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijdering, 
bij alle waterhardheden, van hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en 

 
 
Bij de normale tabletten en poeder dient u zelf Sun spoelglans en zout toe te 
voegen. Bij de Allin1 variant is dit ingebouwd in de tablet.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT103763 6 x 26 st (All-in-1)
XBT447318 5 x 78 st (All-in-1)
XBT447326 5 x 78 st (All-in-1 Extra Power)
XBT447334 5 x78 st (All-in-1 Magic Shine)
XBT437947 6 x 40 st (Normaal)
XBT062723 6 x76 st (Normaal)
XBT069402 4 x 3 kg (Normaal - Los poeder)
7508538 6 kg (Prof. Vaatwaspoeder)

  Vaatwasmiddel - Bierglasreinigers, handafwas en additieven

Ontdek de vele voordelen van AquaFox bierglasreiniger op www.aquafox.nl. 
Nieuw in assortiment zijn de Ontkalker, de Machinereiniger en de Verfrisser.

Sun Bierglasreiniger - Business Solutions
Geconcentreerde bierglasreinigers voor reiniging van (bier)glazen in 
koudwater spoelbakken. Ontvet streeploos, reuk-en smaakloos en verwijdert 
lippenstift. Naspoelen of drogen is niet nodig. Het resultaat is dat u bier kan 
schenken met een stevige schuimkraag. De Sun AquaFox vulling kan alleen 
gebruikt worden in combinatie met het AquaFox systeem. Het systeem zorgt 
voor een automatische dosering van water en reiniger, waardoor glazen 
continu hygiënisch schoon worden. Een zak Sun Aquafox van 2 liter spoelt tot 
10.000 glazen. Voor meer informatie en referenties kijk op www.aquafox.nl

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510831 3 x 2 x 1 L (Fles voor handmatig doseren)
7514524 2 x 2 L (AquaFox vulling)

AquaBrush
AquaBrush is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. AquaBrush Original biedt u 
het toppunt van gemak en efficiëntie. Geschikt om wijnglazen, longdrinks en 
uw standaard bierglazen in één beweging te reinigen.  
 
Met AquaBrush Compact reinigt u twee glazen tegelijk. Geschikt voor alle 
soorten glazen, inclusief de speciale bierglazen.  
 
Eventueel samen te gebruiken met het AquaFox systeem. Het systeem zorgt 
voor een automatische dosering van water en reiniger, waardoor glazen 
continu hygiënisch schoon worden.  
 
Voor meer informatie en referenties kijk op www.aquafox.nl

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7520011 1 stuk (Original)
7520012 1 stuk (Compact)

Sun Keukenontkalker - Business Solutions
Verwijdert (on)zichtbare en onhygiënische kalkaanslag in vaatwasmachines, 
au-bain-marie bakken, kranen, koffie- en theekannen en spoelbakken.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508550 6 x 2 L

Cif Handafwasmiddel - Business Solutions
Formulering met frisse citroengeur zorgt voor effectieve verwijdering van vet 
en een stralend, streeploos resultaat.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7513528 6 x 1 L
7519428 2 x 5 l

Lux Handafwasmiddel - XXL Pack
Lux handafwasmiddel geeft een rijk schuimend en krachtig sop dat 
uitstekend ontvet en zorgt voor een stralend, streeploos resultaat.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
A107027 2 x 5 L

Sun Handafwas
Dit geconcentreerde afwasmiddel ontvet krachtig, voor een blinkend schone 
vaat.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT065351 14 x 500 ml (Original)
XBT065359 14 x 500 ml (Citroen)

Sun Machinereiniger & Verfrisser
verlengt de levensduur van uw vaatwasmachine.  
 

natuurlijke citrus geur. Er blijft geen geur achter op uw vaat. Geuroverdracht 
mogelijk op hout en plastic. 
60 wasbeurten

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT309138 12 x 3 x 40 gram (Machinereiniger - en verzorging)
XBT060895 15 stuks (Machineverfrisser Citroen - 60 

wasbeurten)
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Sun Onthardingszout
Voor het ontharden van het water in uw huishoudelijke vaatwasmachine. 
 
Het beschermt uw vaatwasmachine voor kalkaanslag en zorgt voor het 
goede spoelwater bij elk wasprogramma.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
3400901 10 x 2 kg (Business Solutions)
XBT285637 6 x 1 kg (Kleinverpakking)

Sun Spoelglans
Streepvrije resultaten in alle waterhardheden. Voor optimale resultaten en 
snelle droging samen gebruiken met Sun vaatwasmiddelen en Sun zout.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7508545 2 x 5 L (Business Solutions)
7508542 6 x 2 L (XXL Pack)
7510327 6 x 1 L (XXL Pack)
XBT095377 3 x 2 x 1L (Kleinverpakking)

  Fabric Care - Wasmiddelen
3 ranges beschikbaar: Business Solutions, XXL Packs en Kleinverpakkingen. 
Varianten voor elke was, in vloeibare of poeder vorm.

Omo Advance of Hygiëne - Business Solutions
effectief is in de verwijdering van hardnekkige vlekken zoals bloed, vet en 

 
 

een lage temperatuur (40°C) van was in gezondheidsinstellingen, hotellinnen 
en werkkleding.  
 
Voor een optimaal resultaat gebruiken in combinatie met Robijn DeoSoft 
wasverzachter.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517220 8,55 kg (Poeder Hygiëne - 90 wasbeurten)
7516751 8,55 kg (Poeder Advance - 90 wasbeurten)
7516753 14,25 kg (Poeder Advance - 150 wasbeurten)

Omo Poeder - XXL Packs
Extra kracht van vlekverwijderaars in 1 product.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516812 8,64 kg (Poeder Wit - 125 wasbeurten)
7516818 8,64 kg (Poeder Color - 125 wasbeurten)

Omo Vloeibaar - XXL Packs
Een product met een geconcentreerde formulering in een verpakking met 
tapkraantje. Optimaal kleurbehoud en parfumbeleving en makkelijk te 
doseren, zonder tillen en schenken. Stapelbare verpakking die weinig ruimte 
inneemt.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7515038 7,5 L (Vloeibaar Wit - 100 wasbeurten)
7514882 7,5 L (Vloeibaar Color - 100 wasbeurten)

Omo Vloeibaar - Kleinverpakkingen
Extra kracht van vlekverwijderaars in 1 product.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT108028 2 x 5 L (Vloeibaar Wit - 2 x 66 wasbeurten)
XBT055770 2 x 5 L (Vloeibaar Color - 2 x 66 wasbeurten)
7513808 2 x 5 l (Vloeibaar Wit / Active Clean - 2 x 67 

wasbeurten)
7519453 10 l (Wit / Active Clean - 133 wasbeurten)

Robijn Poeder - XXL Packs
Robijn Color voor alle bonte en gekleurde was. 
 
Robijn Fleur & Fijn voor alle fijne en gekleurde was.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517398 8,32 kg (Poeder Color - 108 wasbeurten)
7518378 8,53 kg (Poeder Fleur & Fijn - 108 wasbeurten)

Robijn Poeder & Vloeibaar - 
Kleinverpakkingen
Varianten voor elke was:  
Stralend Wit, Color, Wol&Fijn en Black Velvet.  
 

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT103095 3 x 700 ml (K&K Stralend Wit - 3 x 20 wasbeurten)
XBT103114 3 x 700 ml (K&K Color - 3 x 20 wasbeurten)
XBT069854 3 x 3 L (Vloeibaar Stralend Wit - 3 x 40 wasbeurten)
XBT108893 3 x 3 L (Vloeibaar Color - 3 x 40 wasbeurten)
XBT069876 2 x 5 L (Vloeibaar Stralend Wit - 2 x 66 wasbeurten)
XBT108896 2 x 5 L (Color - 2 x 66 wasbeurten)
XBT059159 4 x 2 x 750 ml (Vloeibaar Wol & Fijn - 8 x 15 

wasbeurten)
XBT054698 3 x 3 L (Vloeibaar Black Velvet - 3 x 60 wasbeurten)
XBT103117 3 x 700 ml (K&K Black Velvet - 3 x 20 wasbeurten)
XBT097159 4 x 3,02 kg (Color - 4 x 54 wasbeurten)
XBT091354 3,04 kg (Color - 1 x 54 wasbeurten)

Robijn Vloeibaar- XXL Packs
Robijn Klein & Krachtig staat voor  2x geconcentreerd, beter voor het 
milieu, en ruimte besparing.  Robijn Klein & Krachtig is een  wasmiddel 
voor gekleurde en witte was. Wast schoon en fris en bevat bovendien 
kleurbeschermers voor de gekleurde was, waardoor kleuren langer 
behouden blijven. Witversterkers voor de witte was zorgen dat de was langer 
wit blijft.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7521562 4 x 4 l (K&K Stralend Wit - 4 x 114 wasbeurten)
7521563 4 x 4 l (K&K Color - 4 x 114 wasbeurten)

Robijn Wasmiddelen Capsules
De vertrouwde capsules van Robijn zitten nu in een milieuvriendelijke en 
hersluitbare stazak. De Robijn Capsules bieden het beste van Robijn: schoon, 
fris en stralende kleuren. Elke capsule bevat niet alleen een geavanceerde 
waskracht, maar ook kleurbeschermers en een heerlijk parfum.  Stop 
simpelweg een capsule bij de was, en deze perfect afgemeten hoeveelheid 
geconcentreerd wasmiddel zal direct in het hart van de was werken. 
Beschikbaar in drie verschillende varianten: Color, Color Purple Sensation en 
Stralend Wit.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT108388 3 x 16 capsules (Stralend Wit - 3 x 16 wasbeurten)
XBT108399 3 x 16 capsules (Color - 3 x 16 wasbeurten)
XBT108415 3 x 16 (Purple Sensation - 3 x 16 wasbeurten)
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Sunil Poeder - XXL Packs
Zorgt naast een schone was ook voor een verrukkelijke geur door toevoeging 
van essentiële oliën.  
 
1 pak of fles kan zowel voor witte én gekleurde was worden gebruikt.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7519207 10 l (Tropische bloemen & Ylang Ylang - 133 

wasbeurten)
7518595 8,64 kg (Poeder Tropische Bloemen & Ylang Ylang 

- 108 wasbeurten)
7518596 8,64 kg (Poeder Lavendel & Chinese bloesem - 108 

wasbeurten)

Sunil Poeder & Vloeibaar - Kleinverpakkingen
Zorgt naast een schone was ook voor een verrukkelijke geur door toevoeging 
van essentiële oliën.  
 
1 pak of fles kan zowel voor witte én gekleurde was worden gebruikt.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT064510 4,32 kg (Tropische Bloemen & Ylang Ylang - 54 

wasbeurten)
XBT074374 4,32 kg (Poeder Lavendel & Chinese bloesem - 54 

wasbeurten)
XBT054876 2 x 5 L (Vloeibaar Tropische Bloemen & Ylang 

Ylang - 2 x 66 wasbeurten)
XBT054884 2 x 5 L (Vloeibaar Lavendel & Chinese bloesem - 2 

x 66 wasbeurten)

All Poeder - XXL Pack
Hoofdwasmiddel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7516817 8,64 kg (Classic - 108 wasbeurten)

  Fabric Care - Wasverzachters
Gebruik wasverzachter iedere wasbeurt, omdat het een beschermend laagje 
aanbrengt waardoor uw was soepel blijft, minder slijt en minder vuil aantrekt.

Robijn Wasverzachters - Kleinverpakkingen
Gebruik een wasverzachter bij elke wasbeurt, omdat het een beschermend 
laagje aanbrengt op uw wasgoed waardoor deze soepel blijft, minder slijt en 
minder vuil aantrekt.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT060792 8 x 2 l (Morgenfris - 8 x 18 wasbeurten)
XBT092626 8 x 750 ml (Puur & Zacht - 8 x 27 wasbeurten)
XBT092606 8 x 750 ml (Morgenfris - 8 x 27 wasbeurten)
XBT044411 4 x 4 L (Morgenfris - 4 x 36 wasbeurten)
XBT356210 4 x 4 L (Puur & Zacht - 4 x 36 wasbeurten)

Robijn Wasverzachter – XXL Packs
Deze wasverzachter zorgt dat uw kleding lekker zacht blijft en heerlijk ruikt. 
Het wasgoed wordt minder statisch en uw kleding ziet er langer als nieuw uit!

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7510938 2x5L (Robijn Professional Morgenfris – 2 x 140 

wasbeurten)

Robijn  Wasverzachters – Business Solutions
Zeer geconcentreerde, fris geurende wasverzachter met hittebestendig 
parfum en O.N.T. (Odour Neutralising Technology); die onprettige geuren 
verwijdert in plaats van ze te maskeren. Zorgt voor een langdurige frisheid.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7522429 2x5L (Robijn Professional Deosoft – 2 x 200 

wasbeurten)

  Fabric Care - Sachets en additieven
Zakjes wasmiddel en wasverzachter goed voor 1 wasbeurt. Was additieven in 
de vorm van droogtrommeldoekjes en vlekkenoplossers.

Sachets - Omo & Robijn
Sachets waspoeder en wasverzachter goed voor 1 wasbeurt.  
 
Ideaal voor gebruik in wassalons en campings.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
7517344 50 x 100 gr (Omo Sachets Poeder Wit - 50 x 1 

wasbeurt)
7508506 100 x 50 ml (Robijn Sachets Wasverzachter 

Morgenfris - 100 x 1 wasbeurt)
7512068 100 x 50 ml (Robijn Sachets Wasverzachter Puur & 

Zacht - 100 x 1 wasbeurt)

Robijn Droogtrommeldoekjes Morgenfris
Robijn Droogtrommeldoekjes Morgenfris zorgen voor een frisse en 
antistatische was.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT450904 9 x 20 stuks (Morgenfris)

Shout - Vlekkenoplosser
Vlekkenoplosser voor witte en gekleurde was. 
 
Bevat geen bleekmiddel.

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
J170650 12 x 500 ml

Sunlight - Huishoudzeep
Puur en mild

ARTIKELNUMMER VERPAKKING
XBT462394 24 x 2 x 150 gr



127

Consum
entenm

erken



128

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1  Deze algemene voorwaarden maken 
deel uit van iedere tussen de verkoper en de 
koper gesloten koopovereenkomst of andere 
overeenkomst waarvan de levering van goederen 
en het verrichten van diensten een element 
vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.
1.2  Toepasselijkheid van door de koper 
gehanteerde voorwaarden wordt hierbij 
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval 
strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden 
en de door de koper gehanteerde voorwaarden, 
dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
1.3  Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen 
in dit contract of deze overeenkomst, of in enige 
andere overeenkomst tussen de partijen, mag 
de verkoper alle of sommige van haar rechten 
toekennen, overdragen of hier anderszins over 
beschikken. De koper mag haar rechten en 
plichten krachtens deze overeenkomst niet 
toekennen, overdragen of hier anderszins over 
beschikken, en mag dit evenmin beogen.

2. Aanbiedingen en orders
2.1  Alle aanbiedingen, in welke vorm ook 
gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.
2.2  Orders zijn voor de verkoper eerst bindend, 
wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn 
bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
2.3  Verkoper kan tot de aflevering een redelijke 
minimum ordergrootte vaststellen.

3. Gewicht, kwaliteit en adviezen

minder dan de overeengekomen hoeveelheid 
te leveren en in rekening te brengen, waarbij de 
metingen en de wegingen van de verkoper als 
bindend zullen gelden.
3.2  Behalve voor het feit dat de verkochte 
goederen ten tijde dat deze de fabriek of het 
pakhuis van de verkoper verlaten, voldoen aan de 
normen, die bij de verkoop van deze goederen 
gelden, waaronder de door de verkoper aan de 
koper bekend gemaakte specificaties, verleent de 
verkoper geen enkel uitgesproken of stilzwijgende 
garantie.
3.3  Verwerkingsadviezen, toepassingsadviezen 
en andere adviezen, evenals begeleiding 
en instructies, leggen de verkoper geen 
verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het 
eindresultaat. Elke aansprakelijkheid ter zake wordt 
hierbij uitgesloten.
3. Gewicht, kwaliteit en adviezen

minder dan de overeengekomen hoeveelheid 
te leveren en in rekening te brengen, waarbij de 
metingen en de wegingen van de verkoper als 

bindend zullen gelden.
3.2  Behalve voor het feit dat de verkochte 
goederen ten tijde dat deze de fabriek of het 
pakhuis van de verkoper verlaten, voldoen aan de 
normen, die bij de verkoop van deze goederen 
gelden, waaronder de door de verkoper aan de 
koper bekend gemaakte specificaties, verleent de 
verkoper geen enkel uitgesproken of stilzwijgende 
garantie.
3.3  Verwerkingsadviezen, toepassingsadviezen 
en andere adviezen, evenals begeleiding 
en instructies, leggen de verkoper geen 
verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het 
eindresultaat. Elke aansprakelijkheid ter zake wordt 
hierbij uitgesloten.

4. Prijzen
4.1  Alle prijzen gelden exclusief btw, tenzij anders 
is overeengekomen.
4.2  Indien bij het tot stand komen van de 
overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is 
overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld 
in de op het tijdstip van de bestelling geldende 
prijscourant dan wel de circulaire.

5. Prijsverhogingen

prijs van nog te leveren goederen te verhogen, 
indien na een offerte of na het tot stand komen 
van de overeenkomst de kosten van grondstoffen 
of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van 
de overeengekomen prijs of door heffingen van 
overheidswege, een verhoging ondergaan.

in ieder geval verstaan: elektriciteit en goederen die 
de verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, 
sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en 
assurantiepremies.

6. Levering en leveringstermijnen
6.1  De levering van de goederen geschiedt franco 
huis tenzij sprake is van een order van geringe 
omvang of schriftelijk anders is overeengekomen. 
Levering franco huis betekent nimmer meer dan 
dat de vracht voor rekening van de verkoper is tot 
aan de kostplaats van de koper.
6.2  Het afleveradres moet redelijk bereikbaar 
zijn voor transportmiddelen, die voor leveranties 
algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het 
afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten 
zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en 
het laden van eventuele retourvrachten zal de 
koper voldoende personeel en (mechanische) 
hulpmiddelen ter beschikking stellen. Koper zal 
al het mogelijke doen om te bereiken dat de 
wachttijd, tussen het tijdstip van melding van 
aankomst op het afleveradres en het tijdstip 
waarop met het lossen der af te leveren goederen 
kan worden aangevangen, tot  
een minimum wordt beperkt.
6.3  De enkele overschrijding van de 

overeengekomen leveringstermijn zal geen 
verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal 
echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, 
dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn 
zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens 
het bepaalde artikel 12, de koper gerechtigd 
is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend 
schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde 
gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij 
van zijn kant in verzuim is.
6.4  Verkoper heeft te allen tijde het recht om de 
goederen onder rembours af te leveren of om 
vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door 
hem gewenste vorm te ontvangen.

indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk 
schriftelijke toestemming heeft verleend.
6.6  Verkoper is gerechtigd bestellingen in 
gedeelten te leveren en te factureren, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Reclames
7.1  Indien door de verkoper geleverde goederen 
waarneembaar niet aan de overeenkomst 
beantwoorden, is de koper gehouden terstond 
bij aflevering te reclameren en de gebreken te 
(doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen 
vervoersdocument. Reclames wegens andere 
gebreken dienen te geschieden terstond nadat 
de koper deze gebreken heeft geconstateerd 
of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch 
uiterlijk twee weken na factuurdatum.
7.2  Bij gebreke van tijdige reclame verliest de 
koper zijn aanspraken jegens de verkoper en 
geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. 
Indien de koper in geval van tijdige reclame 
aantoont dat de gebreken op het moment van 
aflevering reeds bestonden, zal de verkoper slechts 
verplicht zijn aan de koper een vervangende 
partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze 
van de verkoper kan de verkoper in plaats van 
het ter beschikking stellen van een vervangende 
partij aan de koper het voor deze goederen 
reeds betaalde bedrag terug betalen dan wel de 
koper voor het voor deze goederen in rekening 
gebrachte bedrag crediteren.
7.3  Telefonisch reclames dienen binnen de 7.1 
gemelde termijn schriftelijk te worden bevestigd, 
onder inzending van bewijsstukken, monsters, 
opgave van productienummers etc.
7.4  Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van 
de aard, de samenstelling dan wel de verpakking 
van het product door de koper of derden.

op grond van het feit dat de door de verkoper 
geleverde goederen niet de eigenschappen 
bezitten die nodig zijn voor het door hem 
beoogde gebruik, tenzij de koper voor of bij het 
sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de 
verkoper heeft medegedeeld dat de goederen 
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deze eigenschappen dienden te bezitten en de 
verkoper deze eigenschappen schriftelijk heeft 
gegarandeerd.

8. Betaling
8.1  Betaling dient binnen één maand na 
factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2  Eventuele geschillen tussen de koper en de 
verkoper over kwaliteit of uit andere hoofde door 
de koper ingediende reclames geven de koper niet 
het recht de betaling op te schorten.
8.3  In geval van niet tijdige betaling is de koper 
wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden 
tot vergoeding van alle door de verkoper ter 
inning van openstaande rekeningen te maken 
buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 

met de eventueel verschuldigde rente, of indien dit 

8.4  Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke 
openstaande vorderingen van de koper hij enige 
betaling toerekent.

9. Omzetbonus
Indien een omzetbonus is overeengekomen 
is deze eerst opeisbaar indien alle aankopen, 
waarover de bonus wordt toegekend, betaald 
zijn en koper ook al zijn overige verplichtingen is 
nagekomen. Verkoper is gerechtigd om al hetgeen 
koper aan verkoper verschuldigd is in mindering te 
brengen op de bonusuitkering.

10. Emballage
Lege emballage dient door koper direct aan 
verkoper te worden gemeld, waarna de verkoper 
deze op haar kosten zal laten ophalen. Eerst nadat 
koper een door verkoper opgemaakte creditnota 
van het statiegeld heeft ontvangen, kan hij het 
bedrag van deze creditnota op zijn schulden in 
mindering brengen.

11. Risico en eigendomsvoorbehoud
11.1  Het risico ten aanzien van beschadiging en 
verloren gaan van de geleverde goederen en van 
eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat 
direct na aflevering over op de koper.
11.2  Alle door de verkoper afgeleverde goederen 
blijven eigendom van de verkoper totdat de koper 
de koopprijs, alsmede enige andere vordering 
als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. 
Koper heeft evenwel het recht de goederen in 
het kader van zijn normale bedrijfsvoering door 
te verkopen of te verwerken, tenzij de verkoper 
schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze 
goederen terstond ter beschikking van de 
verkoper moet stellen.
11.3  Koper verplicht zich op eerste verzoek 
ten behoeve van verkoper een pandrecht te 
vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de 
uit de verkoop van de door verkoper geleverde 
goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

12. Zorgplicht
Koper zal de geleverde goederen steeds met de 
vereiste zorg behandelen en geen handelingen 
verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid 
van de goederen, dan wel reputatie van de 
merken van de verkoper zouden kunnen worden 
aangetast.

13. Aansprakelijkheid
13.1  Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor 
schade, buitencontractuele aansprakelijkheid 
daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag 
van tweemaal de netto factuurwaarde van de niet, 
niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen.
13.2  Mocht er in artikel 13.1 vervatte beperkingen 
van de aansprakelijkheid van verkoper, of 
een beroep daarop, door de rechter niet 
worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid 
van de verkoper beperkt tot schade aan de 
eigendommen van koper en letselschade.
13.3  Verkoper is nimmer aansprakelijk voor 
bedrijfsschade, waaronder mede begrepen 
omzetschade, winstderving en goodwill schade.
13.4  Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken 
van derden ter zake van schade die verband 
houdt met de door verkoper geleverde goederen 
of anderszins met de tussen koper en verkoper 
gesloten overeenkomst.

het voor de niet of niet deugdelijke geleverde 
goederen in rekening gebracht bedrag, minus 
emballagekosten, vóór omzetbelasting en na 
aftrek van kortingen.

14. Overmacht
14.1  Mocht de verkoper als gevolg van een 
hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) 
niet in staat zijn om zijn leveringsverplichting te 
voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, 
zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de 
goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de 
overmachttoestand zal zijn beëindigd.
14.2  Mocht de overmacht langer dan een maand 
duren, dan zal zowel de verkoper als de koper 
gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de ander 
partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet 
uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke 
tussenkomst te beëindigen.
14.3  Onder overmacht wordt ten deze 
in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, 
onlusten, brand, weersomstandigheden, 
watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, 
overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en 
uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de 
aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie 
of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van 
wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper 
een en ander betrekt, staking, gebreken aan of 
beschadiging van machines, alsmede iedere 
andere storing in het bedrijf van de verkoper.

14.4  Voorts geldt als overmacht iedere 
omstandigheid buiten de macht van de 
verkoper onverschillig of deze ten tijde van de 
totstandkoming van de overeenkomst was te 
voorzien die de nakoming van de overeenkomst 
tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk 
moeilijker of kostbaarder maakt.

sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn 
aan het personeel van de verkoper.

15. Ontbinding

ter zake enige vergoeding aan de koper is 
verschuldigd, de overeenkomst en alle andere 
lopende overeenkomsten tussen partijen zonder 
rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of 
gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde 
goederen terug te nemen indien:
a) de koper achterstallig is met de betaling van 
de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan 
verkoper is verschuldigd;
b) hij in staat van faillissement wordt verklaard of 
surséance van betaling aanvraagt.

overeenkomst op de gronden vermeld in het 
vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op 
de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel 
opeisbaar.

surséance van betaling van de koper is de 
verkoper gerechtigd om, zonder dat terzake 
enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, 
de overeenkomst en alle andere lopende 
overeenkomsten tussen partijen zonder 
rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet 

van overeenkomstige toepassing.

het recht van de beëindigde partij op volledige 
vergoeding van door hem geleden schade.

16. Geschillen
6.1  Op alle met de verkoper gesloten 
overeenkomsten is het Nederlandse recht van 
toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is 
overeengekomen.
16.2  De bepalingen van de Eenvormige Wet inzake 
de internationale koop van roerende lichamelijk 
zaken (LUVI, ’s Gravenhage 1 juli 1964) en het 
verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) 
zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.
16.3  Alle geschillen tussen partijen zullen worden 
berecht door de bevoegde rechter in Nederland.



A
3M Floorsweeper 4500 73

3M Scotch Brite pads - Hi-Pro zwarte 
hogeproductiviteitspad 

102

3M Scotch Brite pads - nylon zwart 102

3M Scotch Brite pads - polyester blauw 102

3M Scotch Brite pads - polyester bruin 102

3M Scotch Brite pads - polyester groen 102

3M Scotch Brite pads - polyester rood 102

3M Scotch Brite pads - polyester rose (eraser) 102

3M Scotch Brite pads - polyester wit 101

3M Scotch Brite pads - polyester wit/oranje 102

Aansluitset 41, 45, 47

Aansluitslang voor DQFM 56

Aftapkraantje 42, 45, 48

Afvalbak (metaal) met pushdeksel 55 l 111

Afvalbak 50 ltr, wit (kunststof) 111

Afvalbak RVS AVZH 112

Afvalzakken voor dameshygiëne container 112

Afwasborstel klein - medium hard 31

Afwasborstel met korte steel - hard 31

Afwasborstel met korte steel - medium hard 31

Afwasborstel met lange steel - hard 32

Afwasborstel met lange steel - medium hard 31

All Poeder - XXL Pack 126

Aluminium steel voor vloertrekkers 77

Andy Allesreinigers - Business Solutions 120

Andy Allesreinigers - Kleinverpakkingen 120

AquaBrush 124

Audit infectiepreventie 25, 39

Audit Operatiekamers 25, 40

B
Bakplaatreiniger - 1 pad plus houder 33

Bakplaatreiniger - 10 pads 33

Basistraining dagelijkse reiniging voor 
uitvoerenden 

20

Basistraining infectiepreventie voor 
zorginstellingen 

21, 22

Basistraining voedselveiligheid voor 
uitvoerenden 

19

Bescherming voor afvalzak 68

Blauwe dop 55

Blauwe PE zak voor Kliko containers, 65 x 140 
cm, LDPE/70mu 

74

Blik met lange steel 73

Borstels met klemmen 43

Bottle Kit  D3 26

Bottle Kit D10 26

Brise Aerosol 123

Brise Allesreinigers - XXL Packs 120

Brise Continue Gel 123

Brise One Touch 123

Brise Refresh-Air 123

Brise Spuitbussen 123

Bucket on a belt 76

Bug Blasters zeepdispenser voor schuimzeep 103

Bug Blasters zeepdispenser voor vloeibare 
zeep 

103

Bulk dispenser - ABS kunststof 108

Bulk dispenser RVS 108

C
Can opener voor 10 liter cans 117

Can opener voor 20 liter cans 117

Cif 2in1 Desinfecterende Keukenreiniger - 
Business Solutions 

121

Cif 2in1 Sanitairreiniger - Business Solutions 122

Cif Gel met Bleek - Business Solutions 120

Cif Glas & Interieurreiniger - Business 
Solutions 

120

Cif Handafwasmiddel - Business Solutions 124

Cif Krachtige Keukenontvetter - Business 
Solutions 

121

Cif Oven & Grill - Business Solutions 121

Cif Oxy-Gel Ocean - Business Solutions 120

Cif Roestvrij Staal - Business Solutions 121

Cif Sanitairontkalker - Business Solutions 122

Cif Schuurmiddel - Kleinverpakkingen 121, 122

Cif Schuurmiddel - XXL Packs 121, 122

Clax 100 color 22B1 116

Clax 200 color 24B1 116

Clax 500 12E1 119

Clax Activ 4AP1 118

Clax Anti Chlor 62A1 117, 119

Clax Bright 44A1 116

Clax Check 25

Clax Delta Free 1DL3 116

Clax DeoSoft BREEZE 54A1 117

Clax DeoSoft BREEZE conc 54B1 117

Clax Elegant 30A1 116

Clax Enzi 20A1 116

Clax Extra 3ZP5 / 35D1 118

Clax Fer 7VL1 119

Clax Flair OEP2 118

Clax Kombi citric 117

Clax Micro forte G  30C1 116, 118

Clax Microwash forte G 32B1 118

Clax Mild 3RL1 116, 118

Clax Neutrapur 60A1 117

Clax Oxy 40C1 118

Clax Perfect 71A1 117

Clax Personril 43A1 116

Clax Plus 33B1 115, 116, 118

Clax Profi 36A1 116

Clax Profi forte 36C1 116

Clax Programmeren 25

Clax Proof 7CL1 / 72A1 117

Clax Proof Integral 117

Clax Protein 7SL1 119

Clax Revita  3ZP4 / 35B1 117

Clax Revoflow ALC 10X1 115

Clax Revoflow CALCSOFT 13X1 115

Clax Revoflow CLOR 42X1 115

Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE 54X1 115

Clax Revoflow ENZI 20X1 115

Clax Revoflow OXI 43X2 115

Clax Revoflow PRO 35X1 115

Clax Revoflow PRO Micro 30X1 115

Clax Saturn 12G1 119

Clax Silver 7BP1 119

Clax Soft FRESH 50A1 117, 119

Clax Sonril conc 40A1 116

Clax Special Free 3BP3 118

Clax Splend 7UL1 119

Clax Stain Remover Set 7LP1 119

Clax Tabs 33E1 118

Clax Tannin 7TL1 119

Clean-On! Gebouw 24

Clean-On! Woning 25

Compact toiletpapier  (1-laags, crêpe) 113

Compact toiletpapier (2-laags, tissue) 113

Compact toiletrolhouder 113

Consultancy Training Handboek 18

Consulting Services 18

Cursus Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM) 21, 22

D
Dagelijkse Kontrole Systeem, powered by iMAP 24

Dameshygiëne container 112

Dispenser Facial Tissue 112

Dispenser Gevouwen Toiletpapier 112

Dispenser handdoekrol - Autocut 112

Dispenser Jumbo Toiletrol 112

Dispenser Multirol Gesloten 113

Dispenser poetsrol 112

Dispenser pomp voor 0,5/1 L fles 106

Dispenser Toiletseatcleaner 109

Dispenser Vouwhanddoek 112

Disposable mondkap FFP3 75

DiTELLI “Lite” 24

DiTELLI “Suite” 24

Diverflow SL R-Gap High Flow dispenser 
(excl. installatie-onderdelen) 

27

Diverflow SL R-Gap Low Flow dispenser (excl. 
installatie-onderdelen) 

27, 56

Divermite D1 dispenser 26

130
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Divermite D2.4 dispenser 26

Divermite dispenser R1-plus 54

Divermite dispenser R2-plus 54

Divermite dispenser R3-plus 54

Divermite dispenser R5-plus 54

Diversey Actival 50

Diversey Graffiti verwijderaar 46

Diversey High Noon 49

Diversey Nitrile wegwerphandschoenen 75

Diversey optimalisatie programma 25

Diversey Over Drive 50

Diversey Protect 54

Diversey reinigingsspons 33

Diversey Speedball Original 46

Diversey Time Buster free 16, 49

Diversey veiligheidshandschoenen 75

Diversey vinyl wegwerphandschoen 74

Diversey werkhandschoenen 75

Dopjes 55

Doseerdop 20 ml 34

Doseerdop Suma CoffeeClean 30

Doseerdoppen blauw 45

Doseerdoppen groen 48

Doseerdoppen rood 42

Doseerflacon TASKI Sani Cid conc DvF - 750ml 56

Doseerflacon TASKI Sprint Glass conc  
DvF  - 750ml 

56

Doseerfles Suma CoffeeClean 30

Doseerpomp en wandhouder 106

Doseerpomp voor Reinol 2,5L 1st 106

Doseerpompje 34

Dove Cream Shower H61 106

Dove Cream Wash H2 106

Dove Shampoo H6 106

DQFM 54

DQFM Set a 3 units 54

Dualflow-plus hands-in silver 12470 111

Dualflow-plus hands-in wit 12460 111

Dubbele emmer 60

Dweil 60

Dyson Airblade AB03G 110

E
eDoc Licentie 18

Emmer - 7 liter 33

Ergotec handgreep (zonder rail en rubber) 76

Etha Plus 29

Etha Plus lege sproeiflacon 29

F
Food Safety Handboek 18

Frame 60

G
Glitterbug fluoriserende lotion en UV-lamp 
voor handenwastest 

103

Glorix Toiletblokken Ocean Fresh 122

Glorix Toiletreinigers - Kleinverpakkingen 122

Glorix Toiletreinigers - XXL Packs 122

Glorix Urinoirblokken en Urinoirrooster - 
Business Solutions 

123

Glorix Voegenreiniger 122

Glorix WC Gels - Kleinverpakkingen 122

Good Sense Breakdown 57

Good Sense Crusair 56

Good Sense Fresh 57

Good Sense Luchtverfrisser 56

Good Sense luchtverfrisser 109

Good Sense Magnolia & Mimosa 56

Good Sense Power 57

Good Sense Service 57

Good Sense Starting Pack 56

Good Sense Summer Festival 57

Good Sense Toscane 56

Good Sense Variety Pack 57

Good Sense Vert 56

Grijze PE zak, 61 x 80 cm, HDPE/23mu 74, 112

Grijze PE zak, Komo, 60 x 80 cm, LDPE/55mu 74

Grip all steelhouder (hold up) 33

GSS Chef Barette 57

GSS Chef Plaque 57

GSS Nomad Tower Normal 57

GSS Nomad Tower Small 

GSS Spring Barette 57

GSS Spring Plaque 57

GSS Spring Solo 57

GSS Summer Barette 57

GSS Summer Plaque 57

H
HACCP Toolkit 24

Handborstel met steel - hard 32

Handborstel met steel - medium hard 32

Handcleanser Extra 106

Handdoek dispenser RVS mat 12822 111

Handpads groen : abrasief 75

Handpads wit : krasvrij 75

Handstoffer 32

Handzeep/Douchecrème - Vloeibaar  of (gast) 
tabletten 

123

Heavy duty glasschraper 10cm 76

Hi-temp pad - medium hard 34

HotSpots Hygiëne Online programma 24

Houder voor J-Flex 41, 45, 47

Houder voor stofwisrollen 70

Houder voor VersaPlus flacon 70

Houder voor waarschuwingsbord 60

Houten steel voor borstelwerk met 
schroefdraad, 150 cm 

74

Hulpmateriaalhouder 60

Hygieneomics programma 18

I
iMAP 24

Ingo-Man plus touchless soap dispenser 108

Introductietraining JonMaster 
microvezelreiniging 

20

J
J2000 aftapkraan voor emmers 27

J2000 Duo 27

JM Compact Wiper Cloth 62

JM Compact Wiper mopframe 62

JM Compact Wiper Velcro Cloth 62

JM Hygiene reinigingsdoek 72

JM Pro Damp Mop HD 63

JM Pro Dry Mop HD 63

JM Pro Mop Glas 63

JM Pro Scrub Mop 63

JM Pro Scrub Mop HD 63

JM Ultra Damp Mop 16, 63

JM Ultra Dry Mop 62

JM Ultra Interieurframe 62

JM Ultra Interieurmop Dry 63-64

JM Ultra mopframe 62

JM Ultra Reinigingsdoek XL 16

JM Ultra telescoopsteel 62

JM Ultra Velcro Strips 62

Jonmaster Auditing System powered by 
iMAP 

24

Jonmaster pre-wet maatbeker 71

Jumbo Pads 75

Jumbo toiletpapier (2 laags, wit, 380m) 114

Jumbo toiletrol dispenser 113

K
K2 Mop Standard 62

Keukenroldispenser midi TCU 1 AFP-C 111

Keukenroldispenser mini BEU 1 AFP-C 111

Klem voor steelhouder 33

Kleurcoderingsset voor pershendel 60

Kniegewricht kunststof 76

Koffiemachine reinigingsborstelset 31

Koppelstuk voor DQFM 56

Kraantje 5 l 29

L
Latex wegwerphandschoenen 34

Legionella Services 18

Lux Handafwasmiddel - XXL Pack 124

M
Machflow handendroger RVS mat (M09ACS) 
12390 

111

Map Kleinschalig wonen 25, 40

Map reiniging en desinfectie Operatiekamers 25, 40

Mediqo-8000 Aluminium 500 ml korte beugel 108

Mediqo-8020 Aluminium 500 ml lange beugel 108

Mediqo-8100 opvangschaal 500 ml 109

Mediqo-8120 Aluminium afdekplaat 500 ml 109

Microbiologisch onderzoek 18

MicroEasy emmer 60

MicroEasy mophouder - 40 cm 60

MicroEasy rolemmer 60

Mini Duster 76

Multirol dispenser 120 m 114

Multirol dispenser 300 m 114

131



Multirol Extra Sterk Puur Cellulose 17, 113

Multirol Gelamineerd Blauw Puur Cellulose 
Ultradry 

17, 113

Multirol Gelamineerd Cellulose 17, 113

Multirol gelamineerd Puur Cellulose Ultradry 17, 113

Multirol Maxi Gelamineerd Cellulose 17, 113

Multirol Puur Cellulose - Medical 17, 113

N
Neopreen handschoenen 76

O
Omo Advance of Hygiëne - Business 
Solutions 

125

Omo Poeder - XXL Packs 125

Omo Vloeibaar - Kleinverpakkingen 125

Omo Vloeibaar - XXL Packs 125

Opener voor 10 liter cans 38

Opener voor 20 liter cans 38

Optima handendroger RVS (M99ACS) 12176 111

Outbreak consultancy 25

P
Padhouder met steel - wit 33

Papier multirol 120m (1-laags) 114

Papier multirol 180m (2-laags) 114

Papier multirol 300m (1-laags) 114

Pest Control Services 18

Pijpenborstel 32

Pledge Meubelreiniger en Multi-Oppervlak 
Reiniger 

120

Plumeau van lamswol met telescoopsteel 74

PQ afvalbak semi open - 43 l 110

PQ afvalbak semi open 5651 - 23 l 110

PQ afvalbak swingdeksel 5657- 23 l 110

PQ afvalbak swingdeksel 5657- 43 l 110

PQ dameshygiënecontainer 5656 - 23 l 110

PQ handdoekdispenser midi 5542 110

PQ handdoeksispenser mini 5541 110

PQ toiletpapier dispenser tissue 110

Pre-wet wringer 70

Pro Reinigingsdoek voor glasreiniging 72

Pro Wet Mop 63

Q
Qbic afvalbak met push deksel 109

Qbic dames hygiëne container 109

Qbic handdoekdispenser 6700 109

Qbic hygiënezak houder 6630 109

Qbic jumborol dispenser 6790 110

Qbic jumborol dispenser 6940 110

Qbic keukenrol dispenser MIDI 7070 110

Qbic Soft Care zeepdispenser RVS 103, 109

Qbic tissue toiletpapier dispenser 6995 109

Qbic toiletborstelhouder 6760 109

Qbic toiletrol dispenser 7210 110

Qbic toiletrol dispenser 7820 110

Qbic toiletseatcleaner 7135 110

QuattroSelect 41, 44, 46

R
Ragebol gebogen 76

Ragebol met telescoopsteel 74

Ragebol vlak 76

RCM Alfa 97

RCM Atom Plus 97

RCM Boxer 97-99

RCM Brava 1000 97

RCM Brava 800 97

RCM Brava 900 97

RCM Nove 97

RCM Otto 97

RCM R703 97

RCM Slalom 97

Reductiestuk voor multipers 59, 68

Reinigingsmiddel Glas 50

Reserve toiletborstel 44

Reservemesjes 10cm 76

Reservemesjes veiligheidsschraper 4cm 76

Risico-inventarisatie op maat 25, 39

Robijn  Wasverzachters – Business Solutions 126

Robijn Droogtrommeldoekjes Morgenfris 126

Robijn Poeder & Vloeibaar - 
Kleinverpakkingen 

125

Robijn Poeder - XXL Packs 125

Robijn Vloeibaar- XXL Packs 125

Robijn Wasmiddelen Capsules 125

Robijn Wasverzachter – XXL Packs 126

Robijn Wasverzachters - Kleinverpakkingen 126

Rode Trigger ten behoeve van Room Care R5 55

Room Care Mand 55

Room Care R1-plus 54

Room Care R10-plus 55

Room Care R2-plus L 54

Room Care R3-plus 54

Room Care R4 54

Room Care R5 54

Room Care R5-plus 54

Room Care R6 54

Room Care R7 55

Room Care R9-plus 55

Rubbermaid afvalbak (pp) 112

RVS houder voor 1 l fles 111

RVS ophangbeugel voor alcoholdoekjes 29

RVS ophangbeugel voor Suma Tab D4 28

RVS Reinigingsspons 33

S
Sachets - Omo & Robijn 126

Saniset TASKI Sani WC Premium 4pc 43

Schoonmaakdoekjes - Glorix en Vim Ballerina 121, 122

Schrobborstel 30 cm zonder steel 74

Schuimkop 42

Schuimlans met slang en dop voor 2 L Suma 
Grill D9 flacons 

30

Schuimlans te koppelen op spuitpistool 27

Schuimtrigger 55

Sensor2Web draadloze 
temperatuurbewaking 

18

Seperator voor Room Care Mand 55

Servetten Puur Cellulose 17, 112

Set houder kunststof en standaard hoes 75

Shout - Vlekkenoplosser 126

Slanghaspel - RVS 27

Sleutel voor wandhouders Soft Care 
Sensations 

105

SmartDose ophangbeugel 28

SmartDose sproeiflacons 28

Soft Care Antibacterial Foam H4 104

Soft Care Aquagard H72 104

Soft Care Bac H4 104

Soft Care Badge Reels 107

Soft Care Body Wash Gloves 107

Soft Care Derm H91 107

Soft Care Derm Plus H93 107

Soft Care Dermasoft H9 104

Soft Care Des E H5 104

Soft Care Des E H5 (ronde fles met pompje) 107

Soft Care Des E H5 (vierkante fles met pompje) 107

Soft Care Des E H5 - 1 liter 107

Soft Care Des E Spray H5 108

Soft Care Dove Cream Wash H2 104

Soft Care fleshouder 500 ml (bed/beugel) 107

Soft Care fleshouder 500 ml  
(muur/schroeven) 

107

Soft Care Foam H2 104

Soft Care Foam zeepdispenser 103

Soft Care Fresh H1 104

Soft Care Line zeepdispenser 103

Soft Care Lux 2in1 H68 17, 106

Soft Care Med H5 104, 107

Soft Care Med H5 Mini 107

Soft Care Mild H2 104

Soft Care Plus H400 108

Soft Care Reinol K Extra Mv 106

Soft Care Reminders Programma 103

Soft Care Sensations Dove 2in1 H6 105

Soft Care Sensations Dove Cream Wash H2 105

Soft Care Sensations Dove Go Fresh Body 
Wash H6 

105

Soft Care Sensations Dove Go Fresh Cream 
Wash H2 

105

Soft Care Sensations Lux 2in1 H68 16, 105

Soft Care Sensations Lux Handsoap H28 17, 105

Soft Care Sensations Standaard Cover RVS 
look 

105

Soft Care Sensations Standaard Cover White 105

Soft Care Sensations, cover metal plated, 
tailor-made 

105

Soft Care Sensations, cover plastic,  
tailor-made 

105

Soft Care Sensations, wandhouder & tape 
montagekit 

105

Soft Care Sensisept H34 104, 106

Soft Care Sport H6 108

Soft Care Star H1 108

Soft Care Tex 108

Soft Care Tex ophangring 108

Soft Care Tex vloerdispenser 108

Soft Care toiletseatcleaner opstartpakket 109

Soft Care vouwhanddoekdispenser 113

Soft Care Wash H2 16, 107

Specialistische training harde en elastische 
vloeren 

20
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Specialistische training houten vloeren 20

Specialistische training marmer/
kalkhoudende vloeren 

20

Specialistische training stenen vloeren 20

Specialistische training tapijt 20

Specialistische training topstrippen; top- en 
recoaten 

20, 21

Speedflow handendroger RVS mat (M06ACS) 
12370 

111

Sproeiflacon 41, 45, 47

Sproeiflacon 250 ml met trigger 71

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R1-plus 55

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R2-plus 55

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R3-plus 55

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R5-plus 55

Sproeiflacons t.b.v. Room Care R9-plus 55

Sproeikop blauw 45

Sproeikop groen 48

Sproeikop rood 42

Spuitpistool tbv schuimlans 27

Standaard inwashoes (zonder houder) 76

Steel 33

Steelhouder met 3 klemmen 33

Steelklem 60

Stofblik 32

Straatveger, 40 cm zonder steel 73

Suma Active M20 38

Suma Alcoholdoekjes 29

Suma Alu Free L10 39

Suma Alu L10 35

Suma Auto Oven Clean D9.10 30

Suma Auto Oven Rinse D9.11 30

Suma Bac D10 26, 28

Suma Bac D10 - SmartDose 28

Suma Blend L7 36

Suma Caffé 30

Suma Calc D5 29

Suma Coffee Tabs conc 30

Suma CoffeeClean 30

Suma Combi+ LA6 35, 36

Suma Crystal A8 35, 36

Suma Des T30 36

Suma DIFY MA1 37

Suma Dip K1 38

Suma EspressoClean 30

Suma Extend D3 29

Suma Forte plus L54 36

Suma Forte plus Pur-Eco L54 14, 36

Suma Freeze D2.9 31

Suma Frit D9.1 30

Suma Gel Force D3.2 27, 31

Suma Glass Protect L44 37

Suma Grill D9 30

Suma Grill Hi-temp D 9.8 Applicator 30

Suma Grill Hi-temp D9.8 30

Suma Inox Classic D7 29

Suma Inox D7.1 29

Suma Jade Pur-Eco L8 14, 35

Suma K7 doseer-sproeisysteem 27

Suma Lavette Hygiënedoeken 31

Suma Light D1.2 29

Suma Lima L3 36

Suma Med Lube 39

Suma Med Neutral 39

Suma Med Rinse Plus 39

Suma Med Sacti LpH 39

Suma Med Super LpH 39

Suma Med Super Plus 39

Suma MilkClean 31

Suma Mini Gelsysteem 27, 31

Suma Mini Gelsysteem ophangbeugel 27, 31

Suma Multi conc D3 conc (Diverflow met SL) 26, 28

Suma Multi D2 29

Suma Multipurpose Cleaner D2.3 - SmartDose 28

Suma Nova L6 35

Suma Nova Pur-Eco L6 14, 35

Suma Power T57 36

Suma Rapid D6 29

Suma Revoflow Clean P5 37

Suma Revoflow Clear A11 37

Suma Revoflow Des T32 37

Suma Revoflow Max P1 37

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 14, 37

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18 14, 37

Suma Rinse A5 36, 37

Suma Select A7 35, 36

Suma Select Pur-Eco A7 14, 35

Suma Silver D8 31

Suma Star D1 Plus 26, 28

Suma Super L1 36, 37

Suma Tab D4 26, 28

Suma Top M40 37

Suma Total D2.4 28

Suma Total D2.4 conc 26, 28

Suma Ultra L2 35

Suma Ultra Pur-Eco L2 14, 35

Suma Unison Brite A1 37

Suma Unison Maxi G3 37

Sun Bierglasreiniger - Business Solutions 124

Sun Handafwas 124

Sun Keukenontkalker - Business Solutions 121, 124

Sun Machinereiniger & Verfrisser 124

Sun Onthardingszout 125

Sun Poeder & Vloeibaar - Business Solutions 123

Sun Spoelglans 125

Sun Tabletten & Poeder - Kleinverpakkingen 124

Sun Tabletten & Poeder - XXL Packs 124

Sunil Poeder & Vloeibaar - Kleinverpakkingen 126

Sunil Poeder - XXL Packs 126

Sunlight - Huishoudzeep 126

T
Tablet 60

Tape montagekit Soft Care Select 106

TASKI 3M Paarse Handpad 33

TASKI afvalzak inlegblad voor opklapbare 
steun 

69

TASKI Allegro 71

TASKI Aluminiumsteel 61

TASKI Apparatensteun (beugel) 69

TASKI aquamat 10 95

TASKI aquamat 20 95

TASKI aquamat 30 95

TASKI aquamat 45 95-96

TASKI blik 74

TASKI BRUCO accel 50

TASKI combimat swingo 2500 83

TASKI connector doekenbox houder (vast) 70

TASKI contactpad 101

TASKI coverframe voor afvalzak 75-110L 68

TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2 52

TASKI Crystal Shield Polijst disk 100

TASKI Crystal Shield Prep Pad #1 52, 100

TASKI Crystal Shield Preparation Pad #1 100

TASKI Crystal Shield Slijp disk 100

TASKI CrystalShield Discs 52

TASKI deksel met slot voor half open lade 67

TASKI deksel voor afvalzak 68

TASKI deksel voor emmer 67

TASKI deksel voor mop container 68

TASKI disposable mop 62

TASKI documentenhouder 70

TASKI dorsalino 89-91

TASKI dubbele afvalzakhouder 69

TASKI dubbele haak voor toebehoren 69

TASKI Dubbele rolemmersysteem 59

TASKI Duo Mop Duwbeugel 59

TASKI Duo Mop mopklem 59

TASKI Duo Mop strengenmoppen 59

TASKI duwbeugel groot 70

TASKI elastiek voor afvalzak 66

TASKI Emmer 12 liter met handvat 67

TASKI emmer 15L 59, 68

TASKI Emmer 7 liter met handvat 67

TASKI emmer/afvalzak houder 68

TASKI emmer/afvalzakhouder met 
verbindingsstuk 

68

TASKI Enkele rolemmersysteem 59

TASKI ergodisc 1200 78

TASKI ergodisc 165 78

TASKI ergodisc 200 78

TASKI ergodisc 2000 78-81

TASKI ergodisc 400 78

TASKI ergodisc duo 78

TASKI ergodisc HD 78

TASKI ergodisc omni 78

TASKI EXACT premium 71

TASKI Florzip 65 58

TASKI Florzip 65 incl. dispenser 58

TASKI gekleurde handvaten voor emmers 67

TASKI geleider voor half-open lade 67

TASKI geleider voor lade 67

TASKI Geperforeerd inlegstuk voor 
apparatensteun 

69

TASKI glasvezelsteel 61

TASKI grijze waszak 69

TASKI Haak voor bevestiging van div. 
materialen 

70
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TASKI half-open lade 67

TASKI handveger 73

TASKI houder voor dubbel emmersysteem 68

TASKI houder voor enkel emmersysteem 68

TASKI hulpmateriaalhouder 70

TASKI hulpmateriaalhouder voor tussenstuk frame 70

TASKI hygiënedoeken 59

TASKI inlegblad 1/2 70

TASKI instrijkspons 51

TASKI integraal slotsysteem 69

TASKI IntelliDose voor TASKI swingo 46, 89

TASKI inzetstuk voor lade 67

TASKI jet 38 92

TASKI jet 50 92

TASKI Jontec 300 48

TASKI Jontec 300 - applicatieflacon 48

TASKI Jontec 300 free IntelliDose 16, 47, 53, 89

TASKI Jontec 300 J-flex 47

TASKI Jontec 300 N.C. conc. - Exact 47

TASKI Jontec 300 Pur-Eco 15, 48

TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS 15

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD 15, 47

TASKI Jontec 300 QS 46

TASKI Jontec 300 sproeiflacon 47, 48

TASKI Jontec Asset 48

TASKI Jontec Best 50

TASKI Jontec Ceramica 51

TASKI Jontec Clearout Liquid 51

TASKI Jontec Clearout Poeder 51

TASKI Jontec Combi 53

TASKI Jontec Crystal Shield Cleaner 52

TASKI Jontec Crystal Shield Protector 52

TASKI Jontec Deepstrip 49

TASKI Jontec Destat 52

TASKI Jontec ESD 52

TASKI Jontec Eternum 49

TASKI Jontec Eternum (pouch) 51

TASKI Jontec Eternum free 16, 49

TASKI Jontec Extra 49

TASKI Jontec Forward conc DvF 56

TASKI Jontec Forward free 15, 49

TASKI Jontec Forward free IntelliDose 16, 47, 53, 89

TASKI Jontec Forward J-flex 47

TASKI Jontec Forward QS 46

TASKI Jontec Forward SD 47

TASKI Jontec Futur 50

TASKI Jontec Lenio 52

TASKI Jontec Linobase 52

TASKI Jontec Linosafe 49, 52

TASKI Jontec Linotop 52

TASKI Jontec Liquid Wax 53

TASKI Jontec Luna 49

TASKI Jontec Luna (pouch) 51

TASKI Jontec Luna Free 49

TASKI Jontec Matt 49

TASKI Jontec Matt (pouch) 51

TASKI Jontec Matt free 16, 49

TASKI Jontec N°1 50

TASKI Jontec Omnispray 50

TASKI Jontec Omnistrip 50

TASKI Jontec Plaza 51

TASKI Jontec Pre-Clean 49

TASKI Jontec Prevento 51

TASKI Jontec Repello 51

TASKI Jontec Resitol 49

TASKI Jontec Restore 50

TASKI Jontec Saponet 48

TASKI Jontec Saponet conc.- Exact 48

TASKI Jontec Solve 53

TASKI Jontec Technique 49

TASKI Jontec Technique (pouch) 51

TASKI Jontec Technique Free 49

TASKI Jontec Tensol - applicatieflacon 48

TASKI Jontec Tensol - can 48

TASKI Jontec Tensol conc. - Exact 48

TASKI Jontec Tensol free IntelliDose 16, 47, 53, 89

TASKI Jontec Tensol J-flex 47

TASKI Jontec Tensol QS 46

TASKI Jontec Tensol SD 47

TASKI Jontec Tensol sproeiflacon 48

TASKI Jontec Terranova W 52

TASKI Jontec Terrastar 52

TASKI Jontec TimeSaver 49

TASKI Jontec Total 50

TASKI Jontec Traffic 49

TASKI Jontec Uniforte 50

TASKI JumboPad Houder 75

TASKI JumboPad Houder met handvat 75

TASKI Jumbospons - Rood 73

TASKI klem 51

TASKI klem met rubber en haak 69

TASKI klem voor stofzuigerbuis 69

TASKI lades 67

TASKI lamello 140 58

TASKI lamello 60 58

TASKI lamello 80 58

TASKI lange dubbele haak voor toebehoren 70

TASKI Melamine spons 73

TASKI Micro basis 65

TASKI Micro frame 66

TASKI MicroEasy Hygiëne Allround Mop 61

TASKI MicroEasy Micro Mop 61

TASKI MicroEasy MultiMop 60

TASKI MicroEasy pers 60

TASKI MicroEasy Reinigingsdoeken 71

TASKI MicroEasy Scorub Mop HD 61

TASKI MicroEasy Scrub Mop 61

TASKI MicroLight 71

TASKI MicroQuick 71

TASKI MicroStandaard 71

TASKI microvezelmop 61

TASKI Midi frame 66

TASKI Midi gesloten voor Jonmaster 65

TASKI Midi open voor Jonmaster 65

TASKI Mini frame 66

TASKI Mini gesloten voor Jonmaster 65

TASKI Mini Open Basis 65

TASKI Mini Open Combi 65

TASKI Mini Open Rolemmer 65

TASKI Mini Open Transport 65

TASKI Mini Open voor Jonmaster 65

TASKI mop container 68

TASKI mop container houder 68

TASKI Multipers 59, 68

TASKI Nano 65

TASKI Nano accessoire houder 66

TASKI Nano coverrand 66

TASKI Nano dubbele doekenbox houder 66

TASKI Nano ladehouder 2 stuks 66

TASKI Nano Mop Box houder 66

TASKI Nano stuur 66

TASKI Nano Trolley frame 66

TASKI Nano Trolley verlengstuk 66

TASKI Nano voor Jonmaster 65

TASKI Opklapbare steun voor afvalzak of 
stofzuiger 

69

TASKI opti mop 30 59

TASKI opti mop doek 59

TASKI Pre wet deksel voor emmers 67

TASKI Pre wet deksel voor mop container 68

TASKI Premium reinigingsspons 73

TASKI ProSpeed Applicator 50

TASKI reinigingsspons 73

TASKI Sani 100 42

TASKI Sani 100 - applicatieflacon 42

TASKI Sani 100 J-flex 41

TASKI Sani 100 N.C. conc EXACT navulflacon 42

TASKI Sani 100 N.C. conc. - sproeiflacon 42

TASKI Sani 100 Pur-Eco 15, 42

TASKI Sani 100 Pur-Eco QS 15

TASKI Sani 100 Pur-Eco SD 15, 42

TASKI Sani 100 QS 41

TASKI Sani Acid 44

TASKI Sani Ami 43

TASKI Sani Antikalk 43

TASKI Sani Antikalk set 43

TASKI Sani Bloc 44

TASKI Sani Calc - applicatieflacon 43

TASKI Sani Calc - can 43

TASKI Sani Calc - flacon 43

TASKI Sani Calc Pur-Eco QS 15

TASKI Sani Calc QS 41

TASKI Sani Calcafoam 44

TASKI Sani Cid - applicatieflacon 43

TASKI Sani Cid - can 43

TASKI Sani Cid conc DvF 56

TASKI Sani Cid conc. - EXACT doseerflacon 
(vol) 

42

TASKI Sani Cid J-flex 41

TASKI Sani Cid Pur-Eco 15, 43

TASKI Sani Cid Pur-Eco QS 14

TASKI Sani Cid Pur-Eco SD 15, 42

TASKI Sani Cid QS 41

TASKI Sani Cid- schuimflacon 42

TASKI Sani Clonet - applicatieflacon 43
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TASKI Sani Clonet - can 43

TASKI Sani Clonet - flacon 43

TASKI Sani Flow 44

TASKI Sani Uribloc 44

TASKI Sani WC Premium 43

TASKI Schuurspons klein 73

TASKI slot voor emmer 67

TASKI Sprint 200 45

TASKI Sprint 200 - applicatieflacon 45

TASKI Sprint 200 - sproeiflacon 45

TASKI Sprint 200 J-flex 44

TASKI Sprint 200 N.C. conc 45

TASKI Sprint 200 Pur-Eco 15, 45

TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD 15, 45

TASKI Sprint 200 QS 44

TASKI Sprint Emerel 46

TASKI Sprint Emerel QS 44

TASKI Sprint Flower - sproeiflacon 45

TASKI Sprint Flower conc. - EXACT 
doseerflacon (vol) 

45

TASKI Sprint Glass 46

TASKI Sprint Glass - sproeiflacon 46

TASKI Sprint Glass conc DvF 56

TASKI Sprint Glass J-flex 44

TASKI Sprint Glass QS 44

TASKI Sprint Multi 46

TASKI Sprint Performer 46

TASKI staalwollen kristallisatiepad RVS 102

TASKI Standaard Rubber 70

TASKI Standard Damp Mop 63

TASKI Standard Damp Mop  HD 63

TASKI Standard Dry Mop 62

TASKI Standard Wet Mop 63

TASKI steel met mopklem 61

TASKI Steelklem 69

TASKI steelklem (zonder haak) 69

TASKI steun voor mophouder 69

TASKI swift 35 95

TASKI swingo 1255 B Power BMS 83

TASKI swingo 150 E 82

TASKI swingo 1650 BMS 83

TASKI swingo 1850 BMS 83

TASKI swingo 350 B BMS 83

TASKI swingo 350 E 82

TASKI swingo 4000 83

TASKI swingo 455 B BMS 83

TASKI swingo 455 E 82

TASKI swingo 5000 83-88

TASKI swingo 755 B eco BMS 83

TASKI swingo 755 B power BMS 83

TASKI swingo 755 E 82

TASKI swingo 855 B Power BMS 83

TASKI swingo XP BMS 83

TASKI tapi bonnet pad 102

TASKI Tapi Defoam 53

TASKI Tapi Deo 54

TASKI Tapi Extract 53

TASKI Tapi Gum 53

TASKI Tapi Shampoo 53

TASKI Tapi Spotex 1 53

TASKI Tapi Spotex 2 53

TASKI tapiset 70 92

TASKI Telescoopsteel 61

TASKI Tex lijmdoeken 62 x 18 cm 59

TASKI Tex lijmdoeken 80 x 18 cm 59

TASKI Tussenstuk frame 70

TASKI Twister HT vloerpads - blauw 101

TASKI Twister HT vloerpads - oranje 101

TASKI Twister Pad - geel 101

TASKI Twister Pad - groen 101

TASKI Twister Pad - rood 100

TASKI Twister Pad - wit 100

TASKI vacumat 12 93

TASKI vacumat 22 93

TASKI vacumat 22T 93

TASKI vacumat 44T 93-94

TASKI Velcro Strip 61

TASKI vento 15 89

TASKI vento 8 89

TASKI verbindingsstuk doekenbox houder 
(inklapbaar) 

70

TASKI verdeellap 51

TASKI VersaPlus doseerflacon 600ml 61

TASKI VersaPlus doseerflacon 900ml 61

TASKI VersaPlus Tool 61

TASKI vloerwisdoek  60 x 25cm, geel, 30g 58

TASKI vloerwisdoek  85 x 25cm, wit, 18g 58

TASKI vloerwisdoek 60 x 25cm, blauw 18g 58

TASKI vloerwisdoek 60 x 25cm, wit, 18g 58

TASKI WipeOut pad 102

Toiletborstel inclusief houder 44

Toiletpapier, 1-laags, crêpe, Satino 114

Toiletpapier, 2-laags, tissue 114

Toiletroldispenser RVS rollen mat 13218 
(voor 2 rollen) 

111

Toiletroldispenser RVS rollen mat 13318 
(voor 3 rollen) 

111

Train de Trainer voor direct leidinggevenden 21

Training handhygiëne en persoonlijke 
hygiëne 

21

Training machinale vaatwas leidinggevenden 19

Training machinale vaatwas uitvoerenden 19, 20

Training Outbreak Management 22

Training persoonlijke bescherming en 
accidenteel bloedcontact 

22

Training reiniging en desinfectie 
operatiekamers 

22, 23

Training reiniging, desinfectie en sterilisatie 22, 23

Training schoonmaakonderhoud voor 
gebouwen 

21

Training voedselveiligheid (modulair) 19

Training wastechniek en hygiëne 23

Trigger 55

U
Ultra hygiënische borstelset met lange steel 73

Ultra hygiënische vloertrekker en blik met 
lange steel 

73

Ultra Reinigingsdoek 16, 71

Unger heavy duty vloertrekker 55cm 77

Unger rail met rubber 76

Unger Telescoopsteel 77

Unger veiligheidsschraper 4cm 76

Unger vervangingsrubber 76

Unger vloertrekker 45cm 77

Universeelhouder voor Mini Duster 76

V
Veger - medium hard 32

Veger - zacht 32

Veger met lange steel 73

Veiligheidsbril 75

Verdiepingstraining resultaatgericht werken 
en kwaliteitscontrole 

20

Vervangrubbers t.b.v. vloertrekkers 33

Vervolgtraining voedselveiligheid voor 
leidinggevenden 

19

Visa Versa 45cm 75

Vloer Plus Vloerreiniger 120

Vloerbezem 32

Vloerschraper 10cm 77

Vloerschrobber 32

Vloertrekker met flexibele trekker en witte 
rubbers 

33

Vloertrekker standaard met zwart rubber 33

Voedselveiligheidsaudit 18

Vouwhanddoek Puur Cellulose V-gevouwen 17, 112

Vouwhanddoeken, z-gevouwen 113

Vuilgrijper 90cm 77

Vuilniszakken - 50x50cm HDPE 8 my 
Transparant 

74

Vuilniszakken - 50x65cm LDPE 50 my Blauw 74

Vuilniszakken - 70x110cm LDPE 55 my Grijs 74

Vullingen Soft Care toiletseatcleaner 109

W
Waarschuwingsbord 75

Wandhouder chroom 106

Wandhouder wit 106

Wasnetten 69

Werkborstel zonder steel 32

Wettelijke verificatie audit 18

Witte PE zak, 90x120cm, LDPE/100mu 74

Z
Zaalveger, gemixed haar, 40 cm zonder steel 73

Zaalveger, gemixed haar, 60 cm zonder steel 73

Zorba 51, 75
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