
neodisher® - weten waar het om gaat

Inhoud

Interieur algemeen 44

Vloeren en wanden 5 - 65 - 6

Sanitairreiniging 77

(Oppervlakte) desinfectie 88

Handhygiëne & handverzorging 9 - 119 - 11

Hulpmiddelen (algemeen) 1212

Hulpmiddelen (Vikan) 13 - 1513 - 15

Hulpmiddelen (Vermop / Toplock vloerreiniging / vensterreiniging) 1616

Hulpmiddelen (Greenspeed microvezelsysteem / toebehoren) 17 - 1817 - 18

Werkwagens / mopwagens / accessoires (Vermop) 1919

Textielwasmiddelen 20 - 2220 - 22

Papier 2323

Luchtverfrissers 2424

Machines (Hako) 2525

Diversen 26 - 2726 - 27
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Interieur-sprayreiniger

Gebruiksklaar, 

op alcoholbasis

Geschikt voor het reinigen en 

ontvetten van alle afwasbare 

oppervlakken zoals glas, 

plaatwerk en kunststof. 

Antistatische werking.

Verpakking

Doos

Can

Inhoud

15x 500 ml 

10 l 

Art.-Nr.

614019

614018

neodisher® shine

Gebruiksklare oplossing

Voor reiniging van glas, spiegels 

en alle glanzende oppervlakken.

Goed vetoplossend vermogen, 

droogt streeploos op. 

Verpakking

Doos

Inhoud

12x 750 ml

Art.-Nr.

323147

Interieurreiniger

Reinigingsmiddel 

versterkt met alcohol

Dagelijkse reiniging van ruiten, 

spiegel, tegels, kunststof 

oppervlakken, vloeren etc.

Droogt vrijwel streeploos op. 

Herstelt de oorspronkelijke glans.

Verpakking

Doos

Can

Inhoud

9x 1 l 

10 l

Art.-Nr.

614020

614021

Interieurreiniger
periodiek 

Alkalisch, vloeibaar, 

hoog geconcentreerd

Verwijdert hardnekkige vettige en 

olieachtige vervuiling op deuren, 

wanden, vloeren, kunststof 

oppervlakken, etc.

Bevat geen ammonia.

Ook in verdunde vorm te 

gebruiken (bijvoorbeeld sprayen).

Verpakking

Doos

Inhoud

9x 1 l

Art.-Nr.

614014

Interieur algemeen

44
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Vloerreiniger

Mildalkalisch, 

sterk geconcentreerd

Dagelijkse reiniging van alle 

waterbe stendige vloeren.

Geschikt voor handmatige en 

machinale toepassing.

Geschikt voor „zeepfi lmmethode“

Verpakking

Doos

Can

Inhoud

9 x 1 l

10 l

Art.-Nr.

614022

614013

Vloerreiniger periodiek

Alkalisch, geconcentreerd, 

aangenaam geurend

Voor het periodiek reinigen van 

alkali- en waterbestendige, zeer 

sterk vervuilde, vloeren. 

Verwijdert ook was- en poly-

meerlagen. Tevens geschikt voor 

epoxyvloeren. 

Zwakschuimend, speciaal 

geschikt voor het reinigen met 

schrob- / zuigmachines.

Verpakking

Can

Inhoud

10 l

Art.-Nr.

614012

neodisher® fl oor standard

Mildalkalisch, universeel,

reinigingsmiddel, vloeibaar.

Voor reiniging van vloeren,

laagschuimend.

Geschikt voor handmatige en 

machinale toepassing.

Geparfumeerd.

Verpakking

Can

Inhoud

10 l

Art.-Nr.

323230

neodisher® fl oor special

Zuur reinigingsmiddel, vloeibaar

Krachtig reinigingsmiddel voor 

sterk vervuilde vloeren en

wanden. 

Zeer effectief bij minerale 

vervuiling en kalkafzetting.

Voor handmatige en machinale 

toepassing.

Verpakking

Can

Inhoud

10 l

Art.-Nr.

323430

Vloeronderhoudsreiniger

Conserverend reinigingsmiddel, 

vloeibaar, op polymeerbasis.

Voor  reiniging en conservering 

van vloeren.

Geeft een slijtvaste glanzende 

antisliplaag.

Geschikt voor handmatige 

(dweilwas) en machinale toepas-

sing („sprayclean“ methode).

Verpakking

Can

Inhoud

10 l

Art.-Nr.

614024

Vloeren en wanden

55
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Vloerstripper

Alkalisch, vloeibaar

Voor verwijdering van oude poly-

meer- en waslagen, vetten, oliën 

en hardnekkig vuil. 

Na inwerking verwijderen en 

grondig naspoelen met schoon 

water.  

(Het gebruik van een schrob-

machine versnelt het proces)

Verpakking

Can

Inhoud

10 l

Art.-Nr.

614025

Polymeerwas HD 

Zijdeglans effect, hoogglans 

d.m.v. „high-speed methode“

Antislip en water- en vuilafstotend.

Geschikt voor waterbestendige 

vloeren (zoals kunststof, 

marmoleum en natuursteen etc.).

Verpakking

Can

Inhoud

10 l

Art.-Nr.

614003

caraform®  universal

Universeel reinigingsmiddel, 

vloeibaar

Voor algemene reinigings-

doeleinden in grootkeukens, 

gebouwen- en zwembaden.

Verpakking

Doos

Inhoud

4 x 5 l

Art.-Nr.

340438

caraform® active 

Vloeibaar, intensief werkend reini-

gingsmiddel en vetoplosser

Voor reiniging van sterk vervuilde 

vloeren, tegels, wanden en 

apparaten alsmede oppervlakken 

van roestvast staal, kunststof etc.

Te gebruiken door middel van 

sprayen of afnemen.

Verpakking

Doos

Can

Inhoud

6 x 2 l

10 l

Art.-Nr.

322242

322230

Vloeren en wanden

66
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Sanitairreiniger

Mildalkalisch, met langdurige 

frisse geur.

Verwijdert moeiteloos zeep- en 

(huid)vetresten, vermindert afzet-

ting van kalk en kalkzeepresten. 

Geschikt voor handmatige

toepassing.

Verpakking

Can

Doos

Inhoud

10 l

9 x 1 l

Art.-Nr.

614027

614028

Sanitairreiniger periodiek

Periodieke ontkalking en reiniging 

van sanitair

Verwijdert snel en veilig kalk- 

en zeepresten, urinesteen en 

roestaanslag.

Voor handmatige toepassing

Verpakking

Doos

Inhoud

15x 750 ml

Art.-Nr.

608981

Ontkalker extra

Krachtige zure reiniger voor extre-

me kalkaanslag

Verwijdert moeiteloos kalk-

aanslag, cementsluier,

zeepresten, vette aanslag, urine-

resten, ketelsteen, roestaanslag 

en vuil.

Ook voor het etsen van be-

tonvloeren (vóór het aanbrengen 

van een vloerafwerkingssysteem)

Verpakking

Can

Doos

Inhoud

10 l

15x 750 ml

Art.-Nr.

614011

614017

Geurneutralisator

Enzymatische werking, uitzonder-

lijk frisse geur

Neutraliseert ongewenste geuren 

in sanitaire ruimten en houdt afvo-

erleidingen schoon. Zelfwerkend, 

naspoelen niet nodig; langdurig 

effect.

Met name geschikt voor intensief 

gebruikte toiletgroepen in open-

bare ruimten. Ook toepasbaar bij 

afvalcontainers en septic tanks.

Verpakking

Doos

Inhoud

9 x 1 l

Art.-Nr.

614029

77
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neoquat® combi 

Gecombineerd reinigings- /

desinfectiemiddel (quartenair 

ammonium) 

N-nummer: 12673 

Voor gebruik op werk-

oppervlakken, vloeren, wanden, 

apparatuur in grootkeukens en 

voedingsmiddelenindustrie

Verpakking

Can

Can

Doos

Inhoud

20 kg

  5 l

8 x 1 L

Art.-Nr.

399426

399435

614002

neomoscan® RD 1000

Gecombineerd reinigings- /

desinfectiemiddel met 

actiefchloor, schuimvrij

N-nummer: 6809

Voor gebruik op werkoppervlak-

ken, vloeren, wanden, apparatuur 

in grootkeukens en voedings-

middelenindustrie.

Verpakking

Vat

Can

Can

Inhoud

250 kg

  24 kg

5 l

Art.-Nr.

180413

180426

180435

neoform® K-spray

Desinfectiemiddel op basis van 

alcohol (gebruiksklaar)

Bij uitstek geschikt voor facilitaire 

toepassing (bijv. handcontact-

punten), op werkvlakken en 

apparatuur in keukens.

Droogt op zonder residuen van

de inhoudsstoffen na te laten.

Voor oppervlakken

tot maximaal 0,5 m².

Verpakking

Doos

Inhoud

12 x 750 ml

Art.-Nr.

363847

Alcohol reinigingsdoekjes
 

Desinfecteert op basis van alcohol

Verpakking

Doos

Inhoud

12 x 100 st.

Art.-Nr.

612458

Actisan® chloortabletten

Desinfectiemiddel op basis

van natriumdichloorisocyanuraat.

N-nummer: 8960

Algemeen en universeel des-

infectiemiddel. Facilitair breed 

inzetbaar.

Dankzij tabletvorm eenvoudig

te doseren.

Geen schuimvorming waardoor 

geschikt voor handmatige of 

machinale toepassing.

Verpakking

Doos

Inhoud

4 x 300 st.

Art.-Nr.

608034

(Oppervlakte) desinfectie

88
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triformin® HR

Handzeep

Aangename geur

Zeer mild voor de huid, bij uitstek 

geschikt voor veelvuldig handen-

wassen.

Te doseren met een triformin® 

zeepdispenser 1000.

Verpakking

Can

Doos

Inhoud

10 l

10 x 1 l

Art.-Nr.

300130

300148

triformin® DH 

Handzeep met decontaminerende 

werking

Voor hygiënische handenreiniging 

waar ook kiemreductie gewenst/

vereist is.

Te doseren met een triformin® 

zeepdispenser 1000.

Verpakking

Doos

Inhoud

10 x 1 l

Art.-Nr.

431450

triformin® DM 

Desinfecterende handgel

Hygiënische behandeling van de 

handen door middel van frictie

Uitstekend alternatief voor het 

handenwassen indien geen water-

kraan beschikbaar is; spoelen en 

afdrogen is niet nodig.

Te doseren met een triformin® 

zeepdispenser 1000.

Verpakking

Doos

Inhoud

10 x 1 l

Art.-Nr.

395648

triformin® care

Huidverzorgingslotion.

Niet-geparfumeerd, zonder 

conserveringsmiddelen.

Dankzij hoogwaardige Jojoba-olie 

ideaal voor de verzorging van de 

belaste en/of uitgedroogde huid.

Verpakking

Doos

Doos

Inhoud

12 x 100 ml

6 x 500 ml

Art.-Nr.

310515

310539

triformin® protect

Huidverzorgingscrème

Niet-geparfumeerd, trekt snel in.

Biedt bescherming bij werk-

zaamheden onder vochtige 

omstandigheden en / of bij sterke 

belasting van de huid 

(vóór aanvang van de werk-

zaamheden aanbrengen).

Verpakking

Doos

Doos

Inhoud

12 x 100 ml

6 x 500 ml

Art.-Nr.

310215

310239

Handhygiëne & - verzorging

99
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triformin® dispenser

Elleboogbediening

Voor een gemakkelijke en 

effi ciënte dosering van triformin® 

producten.

dispenser 1000

(t.b.v. 1 l – fl acons)

dispenser 500

(t.b.v. 500 ml – fl acons)

Verpakking

Stuk

Inhoud

1

1

Art.-Nr.

981050

981020

Desinfecterende handgel

Voor hygiënische handenreiniging.

Op basis van 70% alcohol.

Hygiënische behandeling van de 

handen door middel van frictie.

Uitstekend alternatief voor het 

handenwassen indien geen water-

kraan beschikbaar is; spoelen en 

afdrogen is niet nodig.

Verpakking

Doos

Doos

Doos

Doos

Inhoud

12x 800 ml

8x 500 ml

12x 300 ml

12x 100 ml

Art.-Nr.

612459

612456

612455

612457

GOJO Purell® 85 

Voor hygiënische handenreiniging.

Op basis van 85 % alcohol

Hygiënische behandeling van de 

handen door middel van frictie.

Uitstekend alternatief voor het 

handenwassen indien geen water-

kraan beschikbaar is; spoelen en 

afdrogen is niet nodig.

Verpakking

Doos

Doos

Inhoud

8 x 1 l

12x 350 ml

Art.-Nr.

612404

612407

Zeepdispenser

Ten behoeve van Gojo Purell®. Slagvast ABS kunststof.

Verpakking

Stuk

Inhoud

1

Art.-Nr.

612405

Gojo lotion zeep

bag-in-box Voor algemeen gebruik

Verpakking

Doos

Inhoud

12x 800 ml

Art.-Nr.

A1094A

Handhygiëne & - verzorging
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Gojo antibac zeep

Bag-in-box Kiemdodende wascrème

Verpakking

Doos

Inhoud

12x 800 ml

Art.-Nr.

612441

Zeepdispensers

Ten behoeve van 

Gojo zeepproducten.

Slagvast ABS kunststof.

Euro select,wit

(tbv 500 ml en 800 ml b.i.b.)

Gojo fonkel wit

(tbv 500, 800 ml en 1000 ml b.i.b.)

Gojo New zwart

(tbv 500, 800 ml en 1000 ml b.i.b.)

Verpakking

1

1

1

Inhoud Art.-Nr.

612017

A1183

A1183Z

Ultrabac zeep

Desinfecterende waszeep

Verpakking

Can

Inhoud

5 l

Art.-Nr.

612414

Handzeep

Mild voor de handen, fris geurend

Verpakking

Can

Inhoud

10 l

Art.-Nr.

614030

DEB® Foamer

Instant schuimende lotionzeep; 

voor lichte huidvervuiling maar 

ook voor regelmatig handen-

wassen.

pH-neutraal; licht geparfumeerd; 

volledig biologisch afbreekbaar

Verpakking

Doos

Dispenser

Inhoud

6x 1000 ml

1 L

Art.-Nr.

617001

617107

DEB® FloraFree
AHP Mouss

Instant 3-in 1 schuimzeep op 

waterstofperoxide basis; reinigt, 

desinfecteert en verzorgt.

Hypoallergene formulering; onge-

parfumeerd; met huidverzorgende 

bestanddelen

Verpakking

Doos

Dispenser

Inhoud

6x 1000 ml

1 L

Art.-Nr.

617106

617108

DEB® Instant foam

Instant desinfecterende schuim-

zeep; 99,999% bacteriedodend in 

slechts 15 seconden.

Hypoallergene formulering; onge-

parfumeerd; met huidverzorgende 

bestanddelen.

Verpakking

Doos

Doos

Doos

Dispenser

Dispenser

Inhoud

12x  47 ml

6x 250 ml

6x 1000 ml

1L manueel

1L automaat

Art.-Nr.

617105

617101

617103

617102

617104

Handhygiëne & - verzorging

1111
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Reinigingsdoek 

Non woven, 135g/m2. afmetingen: 38 x 40 cm 

blauw

geel

groen

rood

Verpakking

Doos

Inhoud

200 stuks

Art.-Nr.

610010

610011

610014

610012

Schuurspons 
met handgreep

Met wit vlies.

rood

blauw

groen

geel

Verpakking

Zak

Inhoud

à 10 stuks

Art.-Nr.

610292

610290

610299

610300

Schuurspons 

geel / groen vlies

geel / rood vlies

Verpakking

zak

Inhoud

à 10 stuks

Art.-Nr.

610307

610308

Toiletborstelgarnituur

Toiletborstelgarnituur, kunststof 

WC set

uitvoering vierkant + randreiniger

bestaande uit WC borstel +

wandhouder

NB: ook te combineren met een 

(Vermop) werkwagen

Vermop #

Art.-Nr.

610553

088505

Hulpmiddelen – algemeen

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet 
hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Borstels

Werkborstel, groot,

polyester vezel, hard

Resin borstel, lange steel, 

polyester vezel, hard

Werkborstel, rond, polyester 

vezel, hard kleur

+)

+)

+)

Art.-Nr.

A503889

A504180

A503885

Bezems / vloervegers

Bezem, polyester vezel, hard, 

30 cm

Vloerveger, polyester vezel, 

superzacht, 40 cm

Vloerveger 60 cm, polyester vezel, 

superzacht

+) ,  ++)

+)

+)

Art.-Nr.

A502915

A503178

A503199

Luiwagens

Vloerluiwagen, polyester vezel, 

hard, met waterdoorvoer

+)

Art.-Nr.

A507041

Handvegers

Polyester vezels, superzacht 

Polyester vezel, medium

+) ,  ++)

+)

Art.-Nr.

A504586

A504588

Stofblikken

Hygiënisch stofblik, met hoge 

achterrand

Hotelstofblik   

antraciet/blauw

antraciet/geel

+) ,  ++)

Vermop

Art.-Nr.

A505660

089001

089005

Hulpmiddelen – Vikan

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op
zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.

+)   art. nr.+2=groen +3=blauw +4=rood +5=wit +6=geel     ++) art. nr.+9=zwart
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Pijpen- / fl essenborstels

Zachte vezel, 60 x 500 mm +)

Art.-Nr.

A505370

Handtrekker

Ultra hygiënisch, 27 cm +)

Art.-Nr.

A504769

Afwasborstels

Lange steel, polyester vezel, 

zacht

Lange steel, polyester vezel, 

hard

Klein, zacht , uitstaande vezel, 

met schraprand

„All round“, zacht, gespleten vezel 

waterabsorberende vezels, blauw

„All round“, voor alle 

soorten afwas

Korte steel, hard, 

voor hardnekkig vuil

+)

+)

+)

+)

+)   ++)

Art.-Nr.

A504183

A504185

A504237

A503088

A503089

A504189

Nagelborstels

Polyester vezel, hard, met 

ophangoog

+)   ++)

Art.-Nr.

A506440

Hulpmiddelen – Vikan

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet 
hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.

+)   art. nr.+2=groen +3=blauw +4=rood +5=wit +6=geel     ++) art. nr.+9=zwart
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Emmers

Polypropyleen 12L, rvs handgreep

+) ,  ++)

Verpakking Inhoud Art.-Nr.

A505686

Diversen

Borstelset Sundae, geschikt voor 

softijsmachines en andere dispen-

sers, rood

Thermoskanborstel, blauw,

rood, wit

Ophangsysteem 470 mm, c/m 

eindkapjes in 6 kleuren, niet voor 

het ophangen van stelen.

Wandhouder 238 mm  +) ,  ++)

Verpakking Inhoud Art.-Nr.

A505358

A505395

A500605

A500615

Padhouders/ schuurpads

Steelmodel

Handmodel

Schuurpad

hard

medium

zacht

+)

+)

Verpakking Inhoud Art.-Nr.

A505500

A505510

A505523

A505524

A505525

spuitpistool + toebehoren

Industrieel model

( excl. nippel ½“of ¾“)    (+)

Nippel ½“

Nippel ¾“

Voor versproeien en 

verstuiven, met ½“ nippel    (+)

Slangenset compleet, 

15 m ( t.b.v. A509322 )

+)

+)

Verpakking Inhoud Art.-Nr.

A500711

A500712

A500715

A509322

A509332

Hulpmiddelen – Vikan

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op
zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.

+)   art. nr.+2=groen +3=blauw +4=rood +5=wit +6=geel     ++) art. nr.+9=zwart
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Hulpmiddelen

Vermop / TopLock

Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl onder 
de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Wissergreep

Lockhead, rvs

TopLock -Nr.

2600

Rails / rubbers

(t.b.v. Lockhead wissergreep)

Rail:

25 cm

35 cm

45 cm

55 cm

Rubber:

25 cm

35 cm

45 cm

55 cm

92 cm

105 cm

TopLock -Nr.

2722

2723

2724

2725

2822

2823

2824

2825

2828

2829

Inwasframes
Inwasframe, rvs,  35 cm

Inwasframe kunststof,  35 cm

TopLock - Nr.

017306

018301

Inwasser
Inwasser 35 cm, incl. steel

Vacht hiervoor, 35 cm

TopLock -Nr.

0280

Stelen
Telescoopsteel, 2-delig      2x 60 cm

                                                 2x 150 cm

                                                 2x 200 cm

Telescoopsteel,  100 - 170 cm      (Twixter, Scandic Duo)

Telescoopsteel,  100 - 170 cm      (Sprint, Scandic Mono)

Telescoopsteel,  90 – 165 cm

Mopsteel, geëloxeerd alu,  140 cm

TopLock -Nr.

2910

2915

2916

Vermop -Nr.

8903

8907

8923

8945

Emmers

Emmer 17 liter, geel

Profi -emmer 22 liter,incl. 2 inhangbeugels, geel

Zeef hiervoor

Wielen hiervoor (set à 4 stuks)

TopLock -Nr.

875705

268005

2681

2684

       

 

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Microvezeldoeken, 
re-usable
Original, 40 x 40 cm

Diamond, 40 x 40 cm

Glasdoek, 40 x 40 cm

wit

blauw

groen

geel

rood

groen

blauw

Inhoud

10

10

10

10

10

10

10

Art.-Nr.

613000

613002

613003

613004

613001

613350

613010

Microvezeldoeken / 
moppen, „single-use“

MV doek, 25 x 33 cm

MV dispomop, 11,5 x 49,5 cm

MV mop, 14 x 45 cm

blauw

roze

Inhoud

14 x 50

14 x 50

50

50

Art.-Nr.

613389

613390

613385

613006

Microvezelmoppen, 
re-usable

Glasmop

Multimop, velcro 

Twistmop, velcro 

Scrubmop, velcro 

Dustmop, velcro 

General purpose mop 

Combimop 

30 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45cm

45 cm

45 cm

30 cm

+)
+)
+)
+)
+)

Inhoud

5

5

5

5

5

5

5

p. stuk

p. stuk

Art.-Nr.

613300

613301

613061

613071

613051

613079

613084

613083

613086

Microvezelhoezen
(t.b.v. dustbow 
stofreiniger)

Dustbow mv hoes,

8 x 55 cm, groen

Dustbow „single-use“ mv hoes, 

17 x 56 cm, wit

Inhoud

1

50

Art.-Nr.

613346

613347

Vlakmopplaten

Velcro, multilink, 40 cm  

Velcro, standaard koppeling, 40 cm 

Ook verkrijgbaar in 23 en 55 cm

Art.-Nr.

613221

613324

Hulpmiddelen

Greenspeed

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl onder 
de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Vlakmopplaten, winglet

Vlakmopplaat, winglet, 40 cm 

Standaard

Multifi x

Ook verkrijgbaar in 23 en 55 cm

Art.-Nr.

613373

613374

Stelen

Telescoopsteel

Sprenklersteel, incl. vulfl es 500 ml

Aluminium

Fiber

2-delig, 1,0 – 1,8 m.

3-delig, 0,6 – 1,4 m.

3-delig, 2,0 – 6,0 m

130 cm

150 cm

150 cm, 22 mm diam.

150 cm, 24 mm diam.

150 cm, 24 mm diam.

Art.-Nr.

613200

613201

613199

613155

613150

613332

613204

613207

Floormop 
Injection Tool (FIT)

Nieuw microvezel concept voor 

het dagelijks reinigen van harde 

ondergronden. Er kunnen elf droge 

microvezel vloermoppen in. Deze 

worden vervolgens bevochtigd met 

een afgemeten hoeveelheid water.                   

Art.-Nr.

613376

Hulpmiddelen

Greenspeed

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Werkwagens / mopwagens / acessoires

Vermop

Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Equipe werkwagens

Vermop werkwagens zijn op 

speciale bestelling verkrijgbaar.

De werkwagen Equipe is te 

combineren voor elke 

schoonmaakmethode!  

Equipe Twixter-Press

Equipe Des

Equipe Pre-Wash

Equipe Offi ce

Equipe Verkleidung 1

Vermop-Nr.

6651

6621

6641

6631

6648

Aquva mopwagens

Vermop mopwagens zijn op 

speciale bestelling verkrijgbaar.

Aquva 1 x 17L, met pers -zonder 

beugel

Aquva 2 x 17L, met pers -zonder 

beugel

Twixter, edelstaal

Vermop-Nr.

0348

034392

0432

Accessoires Twixter

Mophouder

Moppen:

Twixter Tronic, blauw

Twixter Classic, blauw

82= rood, 84 = groen, 85 = geel

82= rood, 84 = groen, 85 = geel

Vermop-Nr.

0034

4733...

4731...

Accessoires Aquva

Mophouder kunststof

Mophouder kunststof c/m alu steel

Mophouder met roestvaststaal –beugel

Mophouder met roestvaststaal –beugel c/m alu steel

Mop Aquva met band:

300 g

350 g

400 g

450 g

Vermop-Nr.

8024

8025

8027

8028

3118

3114

3120

3126

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl onder 
de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Selox Micran

Bont- en voorwasmiddel, 

vloeibaar

Met enzymen en vetzuur

Verpakking

Can

Inhoud

24 kg

Art.-Nr.

615176

Osmafl ux profi 

Alkalisch witwasmiddel, vloeibaar

Verpakking

Can

Inhoud

25 kg

Art.-Nr.

615177

Lunocid 

Bleekmiddel, vloeibaar Op basis van waterstofperoxide

Verpakking

Can

Inhoud

22 kg

Art.-Nr.

608331

Bisoft duo

Wasverzachter, geconcentreerd Met parfum

Verpakking

Can

Inhoud

20 kg

Art.-Nr.

615178

Mulan Lubritex free

Voorwasmiddel, vloeibaar Met vetzure zeep

Verpakking

Can

Inhoud

20 kg

Art.-Nr.

615152

Mulan Citro

Vloeibaar wasmiddel, 

sterk geconcentreerd

Niet-ionogeen

Verpakking

Can

Inhoud

20 kg

Art.-Nr.

615175

Textielwasmiddelen

2020



Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Colorguard

Bontwasmiddel, poeder Met kleurbeschermer

Verpakking

Zak

Inhoud

20 kg

Art.-Nr.

615139

Superwash

Totaalwasmiddel, poeder Met aangenaam parfum 

Verpakking

Zak

Inhoud

20 kg

Art.-Nr.

615181

Brisk

Wit- en bontwasmiddel, poeder Met perboraat

Verpakking

Zak

Inhoud

25 kg

Art.-Nr.

615180

Majestic Sava

Speciaal wasmiddel, poeder Voor sterk vervuilde 

bedrijfskleding

Verpakking

Zak

Inhoud

25 kg

Art.-Nr.

608380

Osmafi n Silver

Tarwestijfsel, poeder

Verpakking

Zak

Inhoud

25 kg

Art.-Nr.

615129

Textielwasmiddelen

2121



Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl onder 
de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Osmafi n Perfect

Rijststijfsel, vloeibaar

Verpakking

Zak

Inhoud

23 kg

Art.-Nr.

615184

Blan Compact (vloeibaar)

Bont- en voorwasmiddel, 

vloeibaar

Blan Compact (poeder)

Witwasmiddel, poeder

Met enzymen en vetzuur

Verpakking

Can

Doos

Inhoud

4 x 5 kg

4 x 5 kg

Art.-Nr.

615110

615111

Boost

Wasmiddel voor witte 

en kleurechte textiel, poeder

Verpakking

Zak

Doos

Inhoud

10 kg

4 x 5 kg

Art.-Nr.

615191

615190

Byor

Voorwasmiddel, poeder Met enzymen

Verpakking

Zak

Zak

Doos

Inhoud

20 kg

10 kg

4 x 5 kg

Art.-Nr.

615192

615193

615192

Color

Bontwasmiddel, poeder

Verpakking

Doos

Inhoud

4 x 5 kg

Art.-Nr.

615186

Textielwasmiddelen
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Toiletpapier

Euro naturel, 1-laags

Euro crêpe, met dop

(compatible Vendor doprolauto-

maat)

Euro, cellulose, Maxi Jumbo, 

2-laags 

10x 4 rol (400 vel)

36 rol (150 m)

6 rol (380 m)

Art.-Nr.

612141

612146

612161

Handdoekjes

ZZ-vouw, tissue wit, 

2-laags, 21x24 cm

ZZ-vouw, naturel, 1-laags

15 x 212

20 x 230

Art.-Nr.

612179

612190

Midi-/minirollen

Minirollen:

Cellulose, 1-laags

Midirollen:

Euro, natuur wit, 1-laags, 20 cm

Euro select, zonder koker, 25 cm

12 x 120 m

6 x 300 m

6 x 275 m

Art.-Nr.

612285

612267

612367

Industrierollen

Euro, cellulose, 2-laags, 24 cm 2 x 380 m

Art.-Nr.

612320

Dispensers

Toiletpapier:

Duo dispenser (voor 2 rollen)

Maxi jumbodispenser

Handdoekjes:

Minidispenser

Maxidispenser

Papierrollen:

Midiroldispenser

Miniroldispenser

Industrierollen:

Vloerstandaard

Art.-Nr.

612023

612006

612000

612001

612016

612020

612339

Papier

Toilethygiëne / Papierrollen

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl onder 
de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Microburst 3000

Dispenser Dispenser

Vullingen:

Africa

Mediterranian 

South America

Asia

Artic

Middle East

Diverse geuren

(bovengenoemd)

Verpakking

Doos

Inhoud

12  stuks

6 x 2

Art.-Nr.

A1950

612452

612450

612449

612451

612448

612455

612447

Luchtverfrissers

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet 
hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

Veeg-zuigmachines

Hamster 500,geschikt voor kleinere oppervlakken , tot 2400 m2/uur, zowel harde vloerbedek-

king als tapijt.

Hamster 780 E, geschikt voor oppervlakken tot 3400 m2/uur, met één of twee borstels.

Jonas 900 E, geschikt voor oppervlakken tot 7200 m2/uur, met één of twee borstels.

Schrob-zuigmachines

Hakomatic E/B 10 geschikt voor kleinere oppervlakken , tot 1400 m2/uur.

Hakomatic B 45, geschikt voor oppervlakken tot 2300 m2/uur, voor periodieke of dagelijkse 

reiniging van harde watervaste vloeren.

Hakomatic B 70, geschikt voor oppervlakken tot 3200 m2/uur, voor natte reiniging van harde 

watervaste vloeren.

Hakomatic B 650 /750 R geschikt voor oppervlakken tot 4800 m2/uur, voor zittend comfortabel 

schrob-zuigen.

Borstel- en stofzuigers

Compacto 6 stofzuiger.

Compacto 9 stofzuiger, afhankelijk van de situatie te voorzien van speciale stof- en uitblaasfi lters.

UP 350 borstelzuiger, voor grondige en intensieve tapijtreiniging.Borstelen en zuigen tegelijkertijd.

Stof- en waterzuigers

Hako-Clean 2Vac 15, voor dagelijks gebruik, met telescopisch verstelbare zuigbuizen, ketelin-

houd 15 liter.

Hako-Clean 2Vac 30, voor dagelijks gebruik, met telescopisch verstelbare zuigbuizen, ketelin-

houd 30 liter.

Éénschijfmachines

2single 43/180, voor dagelijkse en periodieke reiniging van tapijt en schrobben van alle harde 

vloeren.

2single Duo 190/380, universele schijfmachine voor het schrobben, sprayen en uitwrijven. 

Twee instelbare toeren.

2polish 44/400, voor opwrijven en reinigen van beschermlagen op harde vloerbedekkingen.

2polish 53/1100, ultra-high-speed machine voor polijsten en sprayreinigen van beschermlagen 

op harde vloerbedekkingen.

Machines (Hako)

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op
zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl onder 
de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

neodisher® sol 

Schuurmiddel Voor effectief en krasvrij 

verwijderen van hardnekkige 

aanslag.

Verpakking

Flacon

Inhoud

12x  750 ml

Art.-Nr.

341152

neoblank®  

Voor onderhoud van 

roestvaststaal

Verwijdert watersporen, vlekken, 

verkleuringen en vingerafdrukken.

Verpakking

Can

Flacon

Inhoud

5 l

12x  750 ml

Art.-Nr.

330333

330347

neodisher® brilliant tabs

Vaatwastabletten

Verpakking

Doos

Inhoud

5 x 60 st

à 20 g

Art.-Nr.

324192

neodisher® alka 800 

Vloeibaar vaatwasmiddel

Verpakking

Can

Can

Inhoud

25 kg

12 kg

Art.-Nr.

389726

389730

neodisher® 30 

Poedervormig vaatwasmiddel

Verpakking

Emmer

Inhoud

10 kg

Art.-Nr.

320176

Diversen

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op zoek bent naar een niet 
hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.
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Let op:  Lees, voordat u het product toepast, de eventuele specifi eke toepassingsparameters en aanwijzingen betreffende de materiaalverdraagzaamheid. Deze informatie is, voor zo ver van toepassing, op www.drweigert.nl 
onder de rubriek „downloads/PI-bladen“ terug te vinden. Desinfectiemiddelen op veilige wijze toepassen; voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen. Wijzingingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden.

neodisher® brilliant dry 

Naspoelmiddel speciaal bedoeld voor 

ééntanks-machines

Verpakking

Doos

Inhoud

12 x 1 l

Art.-Nr.

350149

neodisher® GN

Naspoelmiddel pH-neutraal, universeel

toepasbaar

Verpakking

Can

Inhoud

10 l

Art.-Nr.

311230

Bleekmiddel (verdikt) Verpakking

Doos

Inhoud

12 x 1l

Art.-Nr.

A1136A

Diversen

Onderstaande producten vormen een selectie uit ons assortiment – indien u op
zoek bent naar een niet hieronder vermeld artikel informeren wij u graag nader.

2727


