
Mini containers
15% korting

Verkrĳgbaar in 5 verschillende kleuren.
Mini container met handige

voetbediening. Keuze uit 60 of 85 liter.

Waarschuwingsbord 1,5 m

€ 42,50 NU € 37,50

350 x 330 mm

Desco Handdesinfectie gel

RVS Handdesinfectie zuil met voetbedieningDesco Handdesinfectie gel

Past in de RVS
Handdesinfectie zuil

Alcohol
handdesinfectie gel.
Ter bestrĳding van
bacteriën, gisten en
virussen zoals corona.

Voorzien van
N-toelatingsnummer

15074
1 liter fles

5 + 1 GRATIS

Reinig regelmatig de:

Deurklinken
Toiletbrillen
Kranen
Bureau

Bureaustoel
Toetsenbord en muis
Koffieautomaat
Fitnessapparaten
Gymtoestellen

enz.

Beter één keer teveel, dan helemaal
niet desinfecteren!

Bord met afsluitbare houder met Desinfectie doekjes

€ 59,00 nu € 52,50

Alcohol
handdesinfectie gel.

Ter bestrĳding van
bacteriën, gisten en
virussen zoals corona.

Voorzien van
N-toelatingsnummer

15074

5 liter can
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DISPENSERS

KATRIN dispensers zwart en wit
Stevige dispensers die tegen een stootje
kunnen, zĳn goed schoon te houden en

makkelĳk bĳ te vullen.

Vraag naar de mogelĳkheden!

PORTUUR TOILETPAPIER

€ 16,25

Portuur Toiletpapier
2-laags, cellulose wit
400 vellen per rol

verpakt 10 x 4 rollen

€ 30,00

Portuur z-vouw handdoekjes
2-laags, cellulose wit.

Afmeting handdoekje 25 x 23 cm
3200 stuks

Z-VOUW HANDDOEKJES

+31(0)132073027
PORTUUR

Bezoek onze website’s
portuur.eu

schaduwbordenshop.nl

Jumbo maxirol
2-laags
recycled

6 x 320 m

Jumbo maxirol
2-laags

cellulose wit
6 x 360 m

JUMBO MAXI TOILETROL

€ 19,50

€ 16,00

€ 34,00

Verkrĳgbaar in
4 verschillende

kleuren
Groen,Rose,

Blauw en Geel

Verpakt per
200 stuks
per kleur

HUISHOUDDOEKEN

DESCO DESINFECTIE SPRAY

Portuur midi poetspapier

1-laags, recycled blauw, 300 m
(Verpakt per 6 rollen)

1-laags, recycled wit, 300 m
(Verpakt per 6 rollen)

€ 17,50

€ 17,50

PORTUUR MIDI POETSPAPIER

80% Alcohol
desinfectie spray.

Ter bestrĳding van
bacteriën, gisten en

virussen zoals corona.

Te reinigen oppervlak
insprayen en afnemen

met een schone doek.

500 ml
(6 flessen in doos)

Deze actie is geldig tot en met 16 november 2020 of zolang de voorraad strekt. Alle genoemde prĳzen zĳn in Euro’s en excl. BTW.
Op al onze transacties zĳn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zĳn te vinden op onze website. Eventuele typ-,

druk- of zetfouten voorbehouden.
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