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Binge med lock 60 liter
Praktisk binge med lock. Finns i färgerna grå, blå , grön, gul , röd och svart.

Vagn för binge 60 liter
Galvad vagn på hjul för 60 liters binge.
Vagnen kan även erhållas i annan modell, t ex i rostfritt eller för 2 bingar.

Binge med lock 90 liter
Praktisk binge med lock. Finns i färgerna grå, blå och grön

Vagn för binge 90 liter
Galvad vagn på hjul för 90 liters binge
Vagnen kan även erhållas i annan modell, t ex i rostfritt eller för 2 bingar.

Sopsäcksställning
Galvad med nylonhjul. Höjd 1000 mm.

834 Sopsäck, svart
125 liter, 25 st / rulle
160 liter, 25 st / rulle

6 rl / kart
6 rl / kart
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806 Papperskorgspåse, vit
30 liter, 100 st/rulle

10 rl/kart

809 Sanitetspåse, grå
100 st/rulle

20 rl/kart

700:-
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735 Absodan Universal
Granulat i liten smidig förpackning, vilket gör den lätt att ha med sig.
Absorberar snabbt oljespill och de flesta kemikalier.
2 x 5 kg säck
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822000 Sopset
Skyffel & borste

822300 Diskborste Classic 20-pack blandade färger
Diskborste I hög kvalitet, skrapkant både i front och på sidan.
Ergonomiskt greppvänligt handtag, rejäl krok och pekfingerfäste.
o
Tål maskindisk och temperaturer upp till 124 C.
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822200 Tvålull 100 gram
Tvålull använder du överallt där du vill göra rent och ta bort fläckar.

822250 Stålbollar, 60 g, 10-pack
För tuff rengöring av fastbrända grytor, redskap mm.

822100,822101 Disktrasa, blå eller rosa 50-pack
o

180 x200 mm. Tvättbar i 60 C

822150,822151 Kökssvamp, grön eller vit nylon, 10-pack
Grön yta innehåller slipmedel och är avsedd för grövre rengöring; stekpannor, grillar
och kastruller mm.
Vit yta innehåller skonsamt polermedel och är avsedd för rengöring av ömtåligare
ytor; porslin, kakel och målade ytor mm.

822160,822161 Skurdyna, grön eller vit nylon, 10-pack
140x220 mm. Grön & vit yta enligt ovan.

820000 Hink m press, 14 liter
823050 Skaft, aluminium fast 140 cm
823000 Skaft, aluminium teleskop 100-180
823100 Adapter för moppgarn till teleskopskaft
821000 Garnmopp 250 gram

820500 WC-set, vit, 5-p.
o

Långt skaft och stadig skål. Tål temperaturer upp till 95 C.
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