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Doos á 2250 stuks handdoeken 18 x 125 stuks 2 laags V-Vouw recycle 
per doos van € 27,99 voor € 20,99.per 10 dozen voor€ 17,50 per doos . 
Bij afname 32 dozen voor €16,00 per doos. 
Handdoekjes :THY-1905 € 12,99 per 1 stuk en vanaf 32stuks €12,34 per stuk  

Handdoekjes THY-1905 doos 5000 stuks recycled wit 1lgs per doos van  
€ 23,98 voor  € 18,95. Bij 10 dozen betaald u €17,50 per doos .Bij afname 32 doos 
betaald u slechts€ 15,35 per doos. 

Handdoekrol-Rolomatic -2laags cellulose- compatible Tork-Matic 21x140 meter van 
€33,17 voor € 25,95 per doos. Bij afname 6 dozen voor € 24,50 per doos. bij 12 dozen betaald u 
€ 22,50 per doos. Bij 32 dozen betaald u slechts €21,25 per doos. Kleuren wit,groen en Blauw 
 

Toiletpapier mini Jumbo rol 2 laags Cellelose 12 rol á 180 meter van € 25,50  voor 
 € 22,50 per pak. Bij aankoop 6 pak betaald u € 19,50 per pak bij 12 pakken betaald u € 18,00 per 
pak. Bij 24 pak betaald u € 16,50 per pak en bij 48 pak betaald u slechts €14,95 per pak. 

 
Toiletpapier Jumbo 320 meter 6 rol in pak 2 laags recycle tissue van € 25,50 voor € 
22,50 per pak. Bij aankoop van 6 pakken voor € 19,50 per pak en bij 12 pakken betaald 
u € 18,00 per pak. Bij 24 pakken betaald u € 16,50 en bij 48 pakken betaald u slechts € 
14,95 per pak. 

 Doprollen Toiletpapier 2 laags cellulose mix 100 meter  THY-2406ND24 24 
rol in doos van € 39,20 voor € 28,90 Bij afname 6 dozen betaald u € 27,50 per doos. Bij 
12 dozen betaald u € 25,50 per doos.Bij 32 dozen betaald u slechts € 21,45 per doos.  
 
THY-2407ND24 Doprollentoiletpapier 1 laags Cellulose Mix Tissue 150 meter 
compatible oa Vendor van 39,20 voor 28,90 per Doos, bij 6 doos betaald u € 27,50 per 
doos, Bij 12 dozen betaald u € 25,50 per doos en bij 32 dozen betaald u slechts  
€ 21,45 per doos.  

Toltetpapier 400 vel 2 laags reclycle tissue 40 rollen per pak van €19,99 voor 
 € 18,50 per pak. Bij afname 6 pakken voor € 17,00 per pak. Bij 12 pakken betaald u 
 € 15,29 per pak .Bij 24 pak betaald u €14,25 per pak en bij 44 pakken betaald u € 13,09 
per pak.  
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Dit is Copy van Tork Handzeep Creme Mild voor S-Box-S 1 6x1 liter Parelmoer van 
€49,00 voor € 31,00 per doos. Bij afname 6 doos € 27,50 per doos 6x1 liter flacon . 
Bij afname 12 dozen € 25,40 per doos van 6 x 1 liter flacon . 

Handzeep LTW 1 Liter Vroeger Deb. Peach crème 6x1 liter in doos 
van € 43,30 voor € 37,75 per doos Bij afname 6 dozen betaald u € 35,75 per doos 
Bij afname van  12 dozen betaald u slechts € 33,45 per doos 6x1 liter flacon 
 

 

 

  

 


