Hygiënejournaal
Duurzaamheid

Kwaliteit

Veiligheid

"Wĳ regelen, ontzorgen en denken mee over
kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid"
Compacte krachtige
Stofzuiger
Power max 900 W
Airflow 108 m³/h
Tank inhoud 10 L
8 meter snoer
Inclusief: filter,
flexibele slang,
aluminum buis,
efficiënte borstel,
kleine borstel en
smalle auto buis.

€ 79,00
Sop/werkdoeken
200 stuks
In de kleuren;
Blauw, Rood en
Geel

20%
Korting

Midi poetspapier
1-laags
BLAUW
6 rollen van 300 meter

1 x Midi poetspapier blauw € 19,50
Bĳ afname van 3 of meer €
per pak.

16,00

BLACK is
IPCTelescopische
Mopwagen stelen

GREEN: 75%
gerecycled
materiaal.

Ideaal voor:
openbare
ruimten, horeca
en industrie.

Sop/werkdoek

€ 0,15

Katrin
Systeem
toiletrollen +
dispenser
Wit of Zwart

25% korting op de dispenser!
Wĳ verzorgen
complete
inrichtingen
voor al uw
sanitairruimten
Meer weten? Bel naar onze vriendelĳke
binnendienst op telefoon nr.: 013 7852099

H.A.C.C.P. verbandkoffer
veiligheid boven alles!

€ 39,95
EHBO verbandkoffer
BHV-Basis

€ 110,00

per stuk

Nu met 20% korting €

30,-

Bent u op zoek naar een
veegmachine of een
schrobzuigmachine?

Bel onze vriendelĳke binnendienst
Tel. 013 7852099

€ 39,95

1 x 15L emmer schoonwater
1 x 15L emmer vuilwater
1 x mop pers
1 x houder 6L emmer
TÜV NORD GMBH
1 x steel klem
gecertificeerd

OK 2016

8 x Super reinigingsmiddelen van Prof Line
Schoonmaakmiddelen die een schone en frisse ruimte achterlaten!

1 x Handafwasmiddel 1L.
1 x Allesreiniger
5L.
1 x Vloerreiniger
5L.
1 x Sanitairreiniger Spray
1 x Power ontvetter Spray
1 x Grill&oven
Spray
1 x Koelkastreiniger Spray
1 x RVS onderhoud Spray

€ 58,40 voor €

www.portuur.eu

52,50

Met oog op de toekomst!
Deze actie is geldig tot en met 31 oktober 2017 of zolang de voorraad strekt. alle genoemde prĳzen zĳn excl. BTW.
Op al onze transacties zĳn onze algemene voorwaarden van toepassing. Kĳk hiervoor op onze website www.portuur.eu
Typ-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Duurzaamheid

Kwaliteit

Veiligheid

Professionele industrie stof &
waterzuiger flowmix/2 motorige versie
Vermogen 1600 W
2380 mm onderdruk 400 m³/uur
luchtdebiet flowmix uit.
2800 mm onderdruk 2200 m³/uur
luchtdebiet flowmix aan.
62 liter RVS ketel met afvoerslang op
duwwagen.
€ 473,00
NU

Afvalzakken
Grĳs T23 non-komo
61x80 cm.
500 stuks

Blauw T70 LDPE
70x110 cm.
200 stuks
€ 33,80

Tork
10%
korting

€ 448,00

Vaatwasmiddel/Naspoelmiddel
Sereno Pro Active is een
professioneel, vloeibaar
vaatwasmiddel met
krachtige werking en bevat
anti-kalk beschermd de
machine tegen kalkaanslag
€ 29,90
en corrosie. Can 12 kg.
Essenso Pro Active is een
professioneel, neutraal
naspoelmiddel. Voor het
versneld en streeploos
opdrogen, geeft een
€ 49,95 schitterende glans aan de
vaat. Can 10 L.

Vermogen 1300 W
Airflow 200 m³/h
Polypropyleen tank inhoud 37 L
Kabellengte 8,5 meter

€ 42,73

Industriële reiniger OVR is een zeer
krachtige reiniger specifiek
samengesteld voor het verwĳderen
van olie, vet en roet. Geschikt voor
alle alkali- en oplosbestendige
oppervlakken. Can 10 L.

3 x Portuur
interieurreiniger

€ 9,90

Toiletpapier
Katrin Toiletpapier 2-laags
400 vel per rol
42 rollen

Drinkbeker 180 cc
3000 stuks

Jumbo maxi toiletpapier
2-laags 360 m. per rol
6 rollen

Digitale luchtverfrisser
incl. vulling 12x100ml.

€ 49,00

€ 97,54
NU

€ 77,50

Door de handige rail/slide komt u op moeilĳk
bereikbare plaatsen!

Industriële allesreiniger

Met 1 liter reinigt u 1800 m².
oppervlakken zoals deuren, ramen,
spiegels, tafels en stoelen enz.

€ 210,00

€ 19,90

€ 49,95

Portuur Interieurreiniger
1 liter sprayflacon

€ 250,00
NU

€ 17,95

Complete
set
€ 50,00

Zwart T40 HDPE
90x120 cm.
250 stuks

Professionele stof &
waterzuiger

Stofwissysteem Rail/Slide

Stofwisser + alu steel + 9 m. doekjes

€ 29,50

Pu-flex werkhandschoen

Pu-flex werkhandschoen
maat 8, 9, 10 en 11
verpakt per 12 paar
prĳs per paar

€ 0,75

Voor warme en koude dranken
Portuur is uw
leverancier, uw
partner voor comfort
en functionaliteit voor
al uw ruimtes, binnen
uw organisatie.

Absorptie korrels
Absorptie korrels Basic
20 kg. Voor het vlekkeloos
opruimen van vloeistoffen
zoals; olie, zuren, vetten,
logen en vloeibare
chemicaliën.

€ 10,50

www.portuur.eu

