Met behulp van DISKO reinigings-persgas kan snel en gericht stof en papierresten uit
moeilijk toegankelijke delen van hardware worden verwijderd. De samenstelling van het
DISKO reinigings-persgas bestaat uit hoogwaardige tetrafluorethaan, een volledig
milieuvriendelijk (CFK-vrij), niet brandbaar en volkomen veilige perslucht. De
samenstelling van het reinigings-persgas zorgt ervoor dat de perslucht tot op het laatst
met een hoge druk uit de flacon stroomt. DISKO reinigings-persgas is zeer zuinig in het
gebruik (tot 3 maal zuiniger dan andere persgassen) en heeft daardoor een uitermate
gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding. Elke flacon is voorzien van een flexibel richtpistool,
zodat nauwkeurig gewerkt kan worden.
00001224

Stof verwijderaar ( Perslucht ) 430 Gram

€ 23,95

Geïmpregneerde reinigingsdoek voor (interactieve Touchscreens (100 inch)

Vervaardigd uit 100% krasvrije microvezel materiaal
*
Geïmpregneerd met een speciaal- reiniger
*
Streeploze opdroging
*
5 jaar garantie tegen uitdrogen
*
Antibacteriële reiniger
Deze pads bieden u een veilige, huidvriendelijke en effectieve reiniging van kwetsbare
presentatiescherm oppervlakken. Uiteraard is dit product ook milieuvriendelijke en niet
irriterend voor de huid.
De extractoliën van de sinaasappelschil zorgen voor een voortreffelijke reiniging en een
schoon en streepvrij oppervlak. Gelijktijdig met het reinigen wordt er een microscopisch
dunne antistatische film aangebracht. Deze film zorgt ervoor dat het gereinigde oppervlak
gedurende 6 tot 8 weken beschermd is tegen een snelle vervuiling.
00001597

Geïmpregneerde Reinigingsdoek voor Touchscreens
( doos van 40 stuks )

€ 29,95

Geïmpregneerde reinigingsdoek voor Tablets & Chromebooks ( Touch )

Vervaardigd uit 100% krasvrije microvezel materiaal
*
Geïmpregneerd met een speciaal- reiniger
*
Streeploze opdroging
*
5 jaar garantie tegen uitdrogen
*
Antibacteriële reiniger
Deze pads bieden u een veilige, huidvriendelijke en effectieve reiniging van kwetsbare
presentatiescherm oppervlakken. Uiteraard is dit product ook milieuvriendelijke en niet
irriterend voor de huid.
De extractoliën van de sinaasappelschil zorgen voor een voortreffelijke reiniging en een
schoon en streepvrij oppervlak. Gelijktijdig met het reinigen wordt er een microscopisch
dunne antistatische film aangebracht. Deze film zorgt ervoor dat het gereinigde oppervlak
gedurende 6 tot 8 weken beschermd is tegen een snelle vervuiling.
00014078-20

Geïmpregneerde Reinigingsdoek voor Tablets & Chromebooks € 59,95
( 10 dozen van 20 stuks )

Prijzen zijn reseller inkoopprijzen exclusief BTW – info@lebabenelux.nl

Complete reinigingsset voor Laptops & Chromebooks
Inhoud reinigingsset:




1 antistatische (TFT) beeldscherm reinigingsdoek nat/droog
1 antistatische kunststof reinigingsdoek nat/droog
1 reinigingsspatel met twee flexibele schoonmaakkoppen van hoogwaardige
schuimstof

20 complete reinigingssets voor PC’s, laptops, telefoons, printers etc. Deze reinigingsset
is ideaal voor organisaties met veel arbeidsplekken.
00001205

Complete reinigingsset voor Laptops & Chromeboooks
( doos van 20 sets )

Prijzen zijn reseller inkoopprijzen exclusief BTW – info@lebabenelux.nl

€ 31,95

