ACTIEFOLDER

LOOPTIJD 1 T/M 30 NOVEMBER 2021

Your Kitchen.
Clean. Fast. Easy.

Een schone keuken
tegen een aantrekkelijke
prijs, profiteer nu!

20%
korti
ng

Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account?
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger.
U kunt deze actie ook online bekijken op onze website. Prijswijzigingen en
drukfouten voorbehouden.

Tel: 075 - 684 30 55 | Bestellingen: 075 - 684 78 60 | info@vhcjongensbv.nl | www.vhcjongensbv.nl
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BESTELFORMULIER
Met Suma reinigingsproducten een simpele en effectieve route naar een
schone keuken. BESTEL NU met 20% korting op de bruto verkoopprijs van
onderstaande selectie.

Suma Multipurpose
Doos 2 flessen à 1400 ml art.
nr. 29.116.51
van €57.73 voor €46.18

*

*op de bruto
verkoopprijs

Reiniging & desinfectie
Suma Total D2.4
Allesreiniger Can à 5 liter
art. nr. 29.136.07
van €40.89 voor €32.71

20%

kortin
g

Suma total D2.4
concentraat voor dispenser
Zak à 1500 ml
art. nr. 29.103.56
van €31.68 voor €25.34

Ontvetters & ontkalkers

Speciale reinigers

Suma Extend D3 Ontvetter
Fles à 2 liter
art.nr. 29.108.01
van €15.61 voor €12.49

Suma Grill D9
Krimp 2 flessen à 750 ml
art.nr. 29.105.96
van €20.64 voor €16.51

Suma Inox D7 Onderhoud RVS
Fles à 750 ml
art.nr. 29.108.27
van €15.92 voor €12.73

Suma Frit D9.1 Ontvetter
Emmer à 10 kilo
art.nr. 29.102.15
van €77.75 voor €62.20

Suma Grill D9 Ovenreiniger
Can à 2 liter
art.nr. 29.105.54
van €22.31 voor €17.85

Suma Rapid D6
Fles à 750 ml
art.nr. 29.142.83
van €7.03 voor €5.62

Suma Calc D5 Ontkalking
Fles à 2 liter
art.nr. 29.106.29
van €20.94 voor €16.75

Suma Grill Hi-temp D9.8
Can à 2 liter
art.nr. 29.110.81
van €24.67 voor €19.74

Koffiereinigers
Suma Espresso Clean
12mm Doos 120 stuks
art.nr. 29.107.60
van €34.66 voor €27.73

Suma cafe tablets 1.2g x 15mm c1.7
Doos à 120 stuks
art.nr. 29.109.50
van €37.85 voor €30.28

Suma Espresso Clean
16mm Doos à 120 stuks
art.nr. 29.107.02
van €37.41 voor €29.93

Suma café clean C2.4
Fles à 2 liter
art.nr. 29.105.62
van €22.54 voor €18.03
Suma cafe milkclean tablets S c3.5
art.nr. 29.109.42
Bus à 40 stuks
van €36.66 voor €29.33

Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account?
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger.
U kunt deze actie ook online bekijken op onze website. Prijswijzigingen en
drukfouten voorbehouden.

Tel: 075 - 684 30 55 | Bestellingen: 075 - 684 78 60 | info@vhcjongensbv.nl | www.vhcjongensbv.nl

