
BLACK FRIDAY 

SALE 50%

Profiteer een week lang van 
kortingen tot wel

De actie loopt van vrijdag 25 november t/m 2 december 2022.

Satino facial tissues 
2-laags wit
Fluweelzacht en huidvriendelijk. Deze 
2-laags tissues zijn van premium kwaliteit.

€ 13,25
voor 

€ 29,95

van € 94,38  

Nitras werkjas 7180W 
winterjas zwart 
maat XS-5XL
Hoog draagcomfort dankzij het zachte 
softshell-materiaal met water- en 
windafstotende eigenschappen en een 
zacht en verwarmend wintervoering. 

€ 13,25
voor 

€ 54,95

van € 94,67 

BESTEL DIT PRODUCT

BESTEL DIT PRODUCT

Vileda mopemmer Ultraspin mini starterkit + 
Vileda telescoopsteel Ultraspin mini 140cm + 
2x Vileda microvezel mop Ultraspin mini 
Compact dweilsystem ontworpen voor kleine oppervlakken en eenvoudig te gebruiken.

€ 13,25
voor 

€ 39,95

van € 53,94 

BESTEL DIT PRODUCT

Interesse? Neem contact op met één van onze rayonmanagers.

€ 13,25
voor 

€ 159,95

van € 340,43  

Numatic stofzuiger PPR 240 graphite + 
2x Numatic stofzak t.b.v. ppr 240 
De PPR is de favoriet van iedere professionele schoonmaker. 
De stofzuiger onderscheidt zich op het gebied van het unieke snoeroprolsysteem, 
het Wattage, de levensduur en duurzaamheid.

Artikelnummer 0530060

Artikelnummer 9900339  

Artikelnummers 2438159 en 2472301

Artikelnummer 1804460

https://www.castorbv.nl/facial-tissue-satino-cellulose-2-laags-wit-21x21cm/itm/78579?utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=black_friday
https://www.castorbv.nl/Search.aspx?product=9900339-&utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=black_friday
https://www.castorbv.nl/starterskit-vileda-ultraspin-mini-152910/itm/71905?utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=black_friday
https://www.castorbv.nl/Home.aspx


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

U-Power werkschoen Lion 
hoog model S3 zwart 
maat 35 – 48
Hoge veiligheidsschoenen die lichtgewicht 
en comfortabel zijn.

€ 13,25
voor 

€ 54,95

van € 96,80 

U-Power werkschoen King 
laag model S3 zwart 
maat 35 – 48
Lage veiligheidsschoenen die lichtgewicht 
en comfortabel zijn.

€ 13,25
voor 

€ 54,95

van € 89,10 

Alle producten van: 
RedBrush, 
GreenBrush, 
BlueBrush, 
OrangeBrush en 
YellowBrush

Bestaan tot wel 98% uit gerecycled 
kunststof en zijn 
verkrijgbaar in 5 kleuren: 
blauw, rood, geel, 
groen en oranje.

Wecoline interieurkit Allure
Meteen aan de slag met de microvezel 
interieurset, voor ieder oppervlak een 
passende vlakmop.

€ 13,25
voor 

€ 42,15

van € 62,-

BESTEL DIT PRODUCT

BESTEL DIT PRODUCT

BESTEL DIT PRODUCT BESTEL DIT PRODUCT

DEZE DEALS 
WIL JE NIET 
MISSEN!

2x PolTech interieurreiniger multi spray DES 750ml + 
2x PolTech sanitairreiniger Sani spray 4D 750ml + 
2x PolTech vlekverwijderaar Power spray 750ml

Reinigingsmiddelen met een desinfecterende 
werking en multifunctionele krachtige 
vlekverwijderaar.

Interesse? 
Neem contact op met één van onze rayonmanagers.

+ +

€ 13,25
voor 

€ 18,95

van € 26,12 

Bestellingen kunnen via de website, per e-mail of telefonisch geplaatst worden. De actie loopt van vrijdag 25 november t/m 2 december 2022 op geselecteerde 
artikelen zolang de voorraad strekt. Vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Franco levering vanaf €225,-. Druk- en zetfouten voorbehouden.

€ 13,2530% 
korting

Artikelnummer 5519140  

Artikelnummer 5010018Artikelnummer 5010023  

2x PolTech interieurreiniger multi spray DES 750ml Artikelnummer 546852
2x PolTech sanitairreiniger Sani spray 4D 750ml Artikelnummer 546854 
2x PolTech vlekverwijderaar Power spray 750ml Artikelnummer 2105864 

Interesse? Neem contact op met één van onze rayonmanagers.

https://www.castorbv.nl/u-power-lion/grp/303?utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=black_friday
https://www.castorbv.nl/wecoline-interieur-kit-allure-microvezel-compleet/itm/80865?utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=black_friday
https://www.castorbv.nl/u-power-king/grp/304?utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=black_friday
https://www.castorbv.nl/Search.aspx?product=brush&Itemgroup=26%2C200%2C203%2C204%2C205%2C226+&utm_source=flyer&utm_medium=offline&utm_campaign=black_friday
https://www.castorbv.nl/Home.aspx

