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FRIDAY 

KRACHTIGE 

ACTIES
De actie loopt van 26 november t/m 3 december 17:00 uur

54%

Kortingen tot wel 

Nilfisk Hogedrukreiniger MC 2C-140/610 XT
Makkelijk in gebruik en op te bergen, reinigt lichte vervuiling. 
120bar waterdruk.

€ 13,25
voor 

€ 599,-

OP=OP

van € 909,-

TASKI waterzuiger Vacumat 22
Veelzijdige & complete waterzuiger. Inhoud van 22 liter.

€ 13,25
voor 

€ 390,-

van € 842,00

Bestel: artikelnummer 2438945  Bestel: artikelnummer 2404270  

https://www.castorbv.nl/Home.aspx
https://www.castorbv.nl/hogedrukreiniger-nilfisk-mc-2c-140-610-xt/itm/77476
https://www.castorbv.nl/taski-vacumat-22-waterzuiger-incl-handzuigset/itm/75039
https://www.castorbv.nl/hogedrukreiniger-nilfisk-mc-2c-140-610-xt/itm/77476
https://www.castorbv.nl/taski-vacumat-22-waterzuiger-incl-handzuigset/itm/75039


T 077 382 99 40  - E info@castorbv.nl - www.castorbv.nl   

Papernet handdoek 
intervouw
2-laags witte handdoekjes,
doos 20x100.

€ 13,25
voor

€ 16,95

van € 37,12 

Numatic Prokit
3-delige set stofzuiger borstels waarvan
2 met een roterende borstel.
Geschikt voor alle stofzuigers met een
buis diameter van ¤ 32mm.

€ 13,25
voor

€ 59,-

van € 102,95 

Nitras softshell 7180w 
jack winter
Verkrijgbaar in de kleuren grijs/zwart, 
royal blauw en zwart. Maten: XS-5XL 
Bedrijfslogo bedrukken is mogelijk tegen 
meerprijs.

€ 13,25
voor

€ 45,-

van € 90,67

Steel Vileda SprayPro
RVS steel met reservoir voor water en 
schoonmaakmiddel. Nu met gratis Vileda 
vlakmop microspeed, geschikt voor iedere 
vloer.

€ 13,25
voor

€ 45,-

van € 77,15

Nitras winterhandschoen 
1603w 
Geschikt voor meerdere doeleinden.
Leverbaar in maten 8 t/m 11. 

€ 13,25
voor

€ 19,95

van € 39,96

Betra hotelstofblik
Sluitend model met deksel en wieltjes.

€ 13,25
voor

€ 10,95

van € 19,95 

Bestel: artikelnummer 0527023  

Bestel: artikelnummer 1851514  

Bestel: artikelnummer 9902401  Bestel: artikelnummer 5581029  

Bestel: artikelnummer 2438520 Bestel: artikelnummer 9900339  

Cleanfix eenschijfsmachine Scrubby
De Scrubby is voorzien van een telescoopsteel en kan los geklikt worden zodat hij ook 
handmatig gebruikt kan worden.

De actie loopt van 26 november t/m 3 december 2021 17:00 uur op geselecteerde artikelen zolang de voorraad strekt. 
Vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Franco levering vanaf €225,-.

€ 13,25

€ 349,-

incl. extra 
accu nu samen 

voor€ 13,25
voor

€ 299,-

van € 433,84 

Tork zuivere schuimzeep
Duurzame, biologisch afbreekbare 
handzeep met natuurlijke ingrediënten.
Verpakking 6x 1ltr + gratis dispenser.

€ 13,25
voor

€ 79,95

van € 114,68 

Bestel: artikelnummer 
0541112 (zeep)  

& 0621405 (zeepdispenser) 

  CleanFix eenschijfmachine Scrubby: Artikelnummer 2405079
CleanFix eenschijfmachine Scrubby + extra accu Artikelnummer 2406703

https://www.castorbv.nl/Home.aspx
https://www.castorbv.nl/handdoek-papernet-intervouw-tad-2lgs-wit-203x24cm-407551/itm/75096
https://www.castorbv.nl/prokit-henry-numatic-3-delige-borstelset-32mm/itm/80254
https://www.castorbv.nl/softshelljas-winter-nitras-7180w-zwart-maat-xl/itm/76266
http://www.castorbv.nl/Search.aspx?product=9902401
https://www.castorbv.nl/hotelstofblik-betra-met-deksel-en-wieltjes-zwart/itm/80243
https://www.castorbv.nl/steel-vileda-spraypro-inox/itm/71147
http://www.castorbv.nl/handdoek-papernet-intervouw-tad-2-laags-wit-203x32cm/itm/75098
https://www.castorbv.nl/steel-vileda-spraypro-inox/itm/71147
http://www.castorbv.nl/Search.aspx?product=9902401
https://www.castorbv.nl/hotelstofblik-betra-met-deksel-en-wieltjes-zwart/itm/80243
https://www.castorbv.nl/prokit-henry-numatic-3-delige-borstelset-32mm/itm/80254
https://www.castorbv.nl/softshelljas-winter-nitras-7180w-zwart-maat-xl/itm/76266
https://www.castorbv.nl/schrobmachine-cleanfix-pe-145-scrubby-vb1/itm/6659
http://www.castorbv.nl/eenschijfmachine-cleanfix-scrubby-extra-accu/itm/80251
http://www.castorbv.nl/zuivere-schuimhandzeep-tork-1l/itm/80244
http://www.castorbv.nl/zuivere-schuimhandzeep-tork-1l/itm/80244
http://www.castorbv.nl/schrobmachine-cleanfix-pe-145-scrubby-vb1/itm/6659
http://www.castorbv.nl/eenschijfmachine-cleanfix-scrubby-extra-accu/itm/80251

