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Het assortiment technische sprays biedt 
een zorgvuldig uitgekozen selectie van
vaak gebruikte onderhoudsproducten en
probleemoplossers. Met een handige, 
kleinere verpakking van 200 ml zijn ze
uiterst geschikt voor huishoudelijk gebruik.
De gebruiksvriendelijke sprays zijn doel-
treffend en van een goede kwaliteit. 
De meeste bussen beschikken ook over
een 360°-spuitkop waardoor ze in alle
richtingen gebruikt kunnen worden, ook 
ondersteboven.

Technische sprays

MOTIP
� 03/710.90.30

I.B.E. - Siro lanceert een
display voor beslag in de
nieuwe huisstijl. Voortaan 
is die wit, op een zwarte
achtergrond. De overzichte-
lijke productpresentatie is
binnenkort overal te zien.

I.B.E. - SIRO
� 011/39.81.10

Stop-geur houdt afvalcontainers schoon en fris, 
ook in de zomer. Het is een 100% natuurlijk 
product op basis van enzymen. Deze activeren 
de afbraak van afval, en voorkomen slechte 
geurtjes. Stop-geur houdt ook de insecten weg 
(geen eitjes, maden of nieuwe insecten).

Stop-geur

AQUAPLAN
� 03/248.30.00

Forbenzine is er in twee uitvoeringen:
•2-takt: alkylaatbenzine voor tweetraps-
motors van o.a. kettingzagen en maaiers
enz. Deze bevat 2,50 % synthetische
olie. Kant-en-klaar te verkrijgen.
•4-takt: 100% pure alkylaatbenzine voor
viertrapsmotors van grasmaaiers en
stroomaggregaten.

Forbenzine

FOREVER
� 071/46.85.45

Fertitabs zijn han-
dige, geconcen-
treerde, propere 
en geurloze mest-
stoftabletten.
Gewoon aan de
voet van de planten
in de aarde duwen
en er is een com-
plete bemesting
gedurende 4 à 6
weken. Verpakt in
waterbestendige en
hersluitbare zakjes.
Er is een metalen
presentatiedisplay voor plaatsing in plantentafels. 
De Fertitabs zijn bovendien ideaal als impulsartikel.

Fertitabs

BIO SERVICES INTERNATIONAL
� 056/77.24.34

Het Smart System 
is een integraal
systeem waarmee
de tuineigenaar
zijn tuin vanop
afstand beheren
kan. De basisuit-
rusting is een smart
app en de smart
gateway. Alles 
kan gemakkelijk
worden bediend 
via een bestaande
router. Als extra
onderdelen zijn er optioneel de smart sensor 
(voor actuele meetwaarden zoals bodemvochtig-
heid, lichtomstandigheden en buitentemperatuur), 
de smart besproeiingscomputer (voor optimaal 
watermanagement) en de smart Sileno (uitbreiding 
voor gazonverzorging).

Smart System

GARDENA
� 02/720.92.12

De steunvoet PediX is een paaldrager die
voldoet aan de eisen van de constructieve
houtbescherming. Hij kan zonder verdere
samenstelling van houten onderdelen en
zonder voorboren met schroeven met vol-
draad op de kopse kant worden gemon-
teerd. Een EPDM-afdichting tussen steun-
voet en paal zorgt voor extra bescherming.
Na de montage kan de steunvoet verder in
hoogte worden versteld tot max. 50 resp.
150 mm. Door de constructie veroorzaakte
afwijkingen en verzakkingen achteraf van de separate
funderingen kunnen met de hoogteverstelling worden
gecompenseerd. De kolomsteun heeft een hoog druk-
en trekdraagvermogen.Dankzij de thermische verzinking 
volgens DIN EN ISO 12944-2 (c3) is de steun heel duurzaam.

PediX

EUROTEC
� 0049/233.162.450

Dit is een aërosol
waarmee vliegende en
kruipende insecten in
huis gedood kunnen
worden door middel
van bevriezing tot 
-70 °C. We spreken
van een knockdown-
effect: gedurende twee
seconden sprayen, op
een afstand van 30 cm
en het insect bevriest
en sterft.

KB Home 
Defense Freeze

SCOTTS BENELUX
� 03/780.33.10

Nieuwe huisstijl

De Cbase is ontwikkeld voor de
centrale extractie van vervuilde,
vochtige lucht in de woning. De
Cbase is een efficiënt en makke-
lijk te installeren systeem en kan
eenvoudig worden bediend door
middel van een driestanden-
schakelaar. Het debiet en
de drukopbouw van de
ventilatie-eenheid zijn
instelbaar naargelang van
de gekozen stuurspanning
(0 – 10 V). Omdat bij het ontwerpen en inrichten van 
een ruimte esthetiek van groot belang is, is het mogelijk 
om het ventilatiesysteem met hoogwaardige, regelbare 
designextractieroosters uit te rusten (Ø 80/Ø 125). 
Deze designroosters kunnen zowel in opbouw als in 
vlakbouw worden geplaatst.

Cbase

RENSON VENTILATION
� 056/62.71.11




