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NIEUWS & PROMOTIES 

Satino - toiletpapier & handdoekjes 

Nieuw ! 

Toiletpapier 2 laag - 48 x 400 v € 24.50 

Toiletpapier 2 laag - 96 x 200 v € 25.50  

Handdoekjes MF - 2l - 3000 v € 37.50 

Handdoekjes CF - 2 l - 4020 v € 30.00 

Keukenrol 2 l - 32 x 50 vel € 15.95 

 

Handdoekjes zijn compatibel in de meest  

courante bestaande dispensers ! 

 

2+1 

gratis 

€ 7.00 €7.00 

 

VAKANTIE 

 

Van donderdag 01 / 09 

tot zondag 11/09 

1ste week september 

 

Graag uw bestellingen  

VOOR dinsdag 30 / 08 

Dan kan alles nog correct bij u  

afgeleverd worden. 
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WILLMOP 50 
De handige krachtpaster ! 

Schoon in een handomdraai, 

zelfs in overvolle ruimtes. 

Schoon in een handomdraai, 

Zelfs in overvolle ruimtes, winkels, hotels, restaurants,  vol      

hindernissen of moeilijk toegankelijke plaatsen. 

Laat ons uw taak vereenvoudigen, 

Innovatief scharnierende stuurboom, met 1 hand te bedienen 

met een minimale inspanning. 

Fijn gevoel van vrijheid 

De 360 ° rotatie-as vergemakkelijkt het schoonmaken op       

moeilijk bereikbare plaatsen. 

Vuil weg, niet opzij ! 

De borstels nemen 50 of 35 cm mee, de trekker volgt,                

ook onder tafels, rekken en andere. 

Grondig, maar geruisloos 

Veilig door uitgekiende details ! 

 

Overtuig uzelf ! Wij zorgen voor een demo. 

Demofilmpjes  

Willmop 50   -    TSM - vertical scrubber-dryer Willmop 50 - YouTube  

Willmop 35   -   Ultra light upright scrubber-dryer WILLMOP 35   by TSM Italy - YouTube  

De Willmop 50 wordt onder-

tussen al sinds enkele jaren 

bij tal van instellingen en 

schoonmaakbedijven tot         

ieders tevredenheid gebruikt. 

Ongelooflijk snel 

Uiterst wendbaar  

Overal inzetbaar 

WILLMOP 35 
De kleine broer ! 

Nog handiger en wendbaar in 

kleine ruimtes, makkelijker dan 

dweil of mop! 

https://www.youtube.com/watch?v=FCM5h5Q2ohY
https://www.youtube.com/watch?v=sLXK9e04i8w

