
Duurzaamheid Kwaliteit Veiligheid

"Portuur is uw leverancier, uw partner voor comfort en functionaliteit
voor al uw ruimtes, binnen uw organisatie"

"Wĳ regelen, ontzorgen en denken mee over
kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid"

Zwart
100 stuks
€ 5,50

Nitrile
handschoen

Nieuwe sanitair
inrichting nodig?
Laat het ons weten!

€ 49,50

Swarfega Black Box
Reinigingsdoekjes die onmisbaar zĳn in
uw werkplaats. Reinigt makkelĳk uw
handen maar ook uw werkmaterialen,
werkbank en machines. Afsluitbare
emmer met 150 reinigingsdoekjes.

Deze industriële reiniger is een zeer
krachtige reiniger welke specifiek is
samengesteld voor het verwĳderen van olie,
vet en roet. Can 10 liter.
Geschikt voor handmatige en voor
machinale reiniging. € 44,95

Industriële OVR reiniger
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www.portuur.eu

Hygiënejournaal

One2clean Starterspakket!
2 x Special cartidge 2,8 kg. + Automatische dispenser:

van € 140,22 voor slechts € 93,-
2 x Plus cartidge 3 ltr. + Automatische dispenser:

van € 148,87 voor slechts € 98,-_____
_____

Maxirol 2-laags blauw cellulose.
Sterke en hoge kwaliteit papier.
Breed 37 cm. 1000 vellen per rol.
Verpakt per 2 rollen.

per rol
€ 20,00

Industriepapier

Schaduwbord met uw
logo en tekst

Vraag naar de mogelĳkheden
bel 0132073027

€ 39,95

Non-woven werkdoek
Werkdoek op rol 1-laags wit. Zeer sterke
en pluisarme doek met een hoog
absorptievermogen van vloeistoffen. Vel
afmeting 32 x 38 cm. 500 vellen per rol.
Verpakt per 1 rol.

per stuk
€ 3,00

Non-woven overall met kap, wit, elastiek in de
polsen, enkels en de kap.
Antistatisch cat. lll, type 5/6
Bestand tegen stofdeeltjes, bescherming tegen
spatten, tegen verontreiniging door radioactieve
stof.
Per stuk verpakt, met 50 overalls in een doos.

Disposable protection

KIES NIET GOED - KIES BETER!

BESPAAR TOT 60%

50 ml 30 ml 20 ml 10 ml 5 mlVerbruik:



Kĳk voor meer machines op
www.portuur.eu

Schoenveger gegalvaniseerd
35x32x22 cm 4 borstels

van € 55,- nu voor € 47,50____

Actie is geldig tot 14 oktober 2018 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.

Kĳk voor meer veiligheidsschoenen op
www.portuur.eu

Nu met
10%

korting


