
BLACK FRIDAY SPECIAL

Ridder Snouckaertlaan 15        2273 HZ Voorburg        Tel. 070 33 50 350        sales@gelecon.nl 

Profiteer van 25 november t/m 2 december 2019 van hoge kortingen 

tijdens de Gelecon Black Friday Special dagen. Geef uw bestelling 

telefonisch of per e-mail aan ons door o.v.v. Black Friday actie. Uiteraard 

bent u ook van harte welkom in onze showroom om uw order direct af 

te halen. Wees er snel bij, want OP = OP. Prijzen zijn excl. BTW.

Bezoek ook onze website: 

www.geleconvoorburg.nl



REINIGINGSMACHINES

Numatic NBV 190 accustofzuiger (showroommodel)

Ridder Snouckaertlaan 15         2273 HZ Voorburg         Tel. 070 33 50 350         sales@gelecon.nl 

Met de compacte NBV 190 accustofzuiger 

maakt u snel en eenvoudig schoon. Dit 

apparaat voldoet aan de veiligheidseisen bij 

bijv. het schoonmaken van een vliegtuig. De 

36 Volt Lithium-Polymeer batterij zorgt voor 

een perfecte prestatie en totale vrijheid van 

werken. Art. nr. 67.016

€882,38

€500,-

TMB M251 industriestofzuiger

De TMB M251 industriestofzuiger is gemaakt 

om stof en droog materiaal op te zuigen op 

plekken waar regelmatig zware vervuiling 

plaatsvind. Dankzij zijn compacte ontwerp 

en zijn lichte gewicht is deze stofzuiger erg 

handzaam en eenvoudig in gebruik. 

Art. nr. A104082

€695,-

€375,-

Numatic PPR 240 stofzuiger rood

De Numatic PPR is de favoriet van iedere 

professionele schoonmaker.  De machine 

onderscheidt zich op het gebied van het 

Wattage, de levensduur en duurzaamheid. 

De inhoud van de ketel is 9 liter. Vermogen: 

620 Watt. Geluidsniveau: 75 Db. 

Art. nr. 67.005

€257,55

€125,-

TMB M251 industriestofzuiger

voorraad: 1

voorraad: 2

voorraad: 122



REINIGINGSMACHINES

Numatic WV 470 waterzuiger
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Naast droog stof kan deze Numatic WV470 

waterzuiger ook vloeistoffen opzuigen. Dé 

oplossing voor als u een lekkage heeft of als 

er iets is gemorst. Dit is een compact 

apparaat met een geweldige zuigkracht en 

levert uitstekende prestaties. 

Art. nr. 67.039

€334,55

€269,-

Numatic WVD 1800 DH2 waterzuiger                                       
Als het gaat om het echte zware werk, kunt 

u gerust vertrouwen op de WVD 1800 DH2. 

Deze machine heeft een capaciteit van 70 

liter en is geschikt voor het opzuigen van 

vloeistoffen. De constructie is volledig 

uitgevoerd in Structofoam. 

Art. nr. 67.054

Numatic WVD 1800 AP waterzuiger

De Numatic WVD 1800 AP is een grote 

tweemotorige waterzuiger (2400W), 

uitgevoerd met een dompelpomp die het 

water direct wegvoert uit de ketel. Zo kunt u 

constant door blijven werken. Ideaal te 

gebruiken bij wateroverlast. 

Art. nr. 67.056

€2225,58

€1499,-

€1216,96

€650,-

voorraad: 5

voorraad: 4

€1219,44

€799,-

voorraad: 3

Wirbel C43 HS eenschijfsmachine voorraad: 1

De Wirbel C-43 HS is een professionele 

eenschijfmachine die dienst kan doen als 

schrob- en boenmachine. 

Toerental: 400 tpm 

Stroomkabel: 15 mtr 

Gewicht: 46,5 kg 

Art. nr. 72.030



REINIGINGSMACHINES

Fimap MMx 52BT CB schrobmachine
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De Fimap MMx 52BT CB schrobmachine  is 

geschikt voor het dagelijks reinigen van 

vloeren van 1.200 tot 1.750 m2. Deze 

gebruiksvriendelijke machine wordt 

geleverd met ingebouwde lader, borstels en 

onderhoudsvrije batterijen. 

Vraag naar meer info

€6495,-

€3595,-

Fimap MMx 50BT Orbital CB schrobmachine                                        
De Fimap MMx 50BT Orbital CB is een 

schrobzuigmachine met een rechthoekig 

schrobdek. De machine kan hierdoor 

ingezet worden voor chemievrij strippen, 

intensief reinigen, polijsten, onderhoud en 

vele specialistische toepassingen. 

Vraag naar meer info

AR Blue Clean 585 hogedrukreiniger

De AR Blue Clean 585 is een semi- 

professionele hogedrukreiniger met een 

vermogen van 2,7 kW. De 585 levert een 

maximale werkdruk van 150 bar 

en heeft een watercapaciteit van 500 liter 

per uur. 

Art. nr. 12404

€575,-

€230,-

AR Blue Clean 1110 hogedrukreiniger

De AR Blue Clean 1110 is een 400V heavy 

duty hogedrukreiniger voor zeer intensief 

gebruik met een vermogen van 9 kW. Het 

apparaat levert een maximale werkdruk van 

150 bar en heeft een watercapaciteit van 

900 liter per uur. 

Art. nr. 23339 

 

 

€2457,-

€995,-

voorraad: 2

voorraad: 1

€3990,-

€7569,-

voorraad: 1

voorraad: 1



REINIGINGSMIDDELEN
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NIEUW: Micro d'Or geurreiniger, fles 1 ltr

Micro d'Or is een reiniger én geurvreter in 

één. Verdrijft permanent hinderlijke geur, 

omdat de micro-organismen de geurstoffen 

afbreken door zich aan de kern van de 

vervuiling te hechten. Reinigt en is tevens 

voorzien van een prettige parfumering. 

Art. nr. 10.232 

€8,91

€5,99

Super Sanitair, can 5 ltr

Super Sanitair is een reinigingsmiddel voor 

het dagelijkse- en totale sanitair onderhoud. 

Het is toe te passen op alle waterbestendige 

oppervlakken in en om de sanitaire ruimten, 

zoals vloer- en wandtegels, wastafels, 

toiletpotten, spiegels, deuren, wanden etc. 

Art. nr. 10.205

€25,78

€13,99

Autodur vloerreiniger, can 10 ltr

Autodur is een optimaal reinigingsmiddel, 

te gebruiken op alle waterbestendige 

vloeren. Laat na verloop van tijd een 

zijdeglans antislip laag op. Te gebruiken in 

schrobzuigautomaten. Can 10 liter. 

Art. nr. 11.040

Dubro handafwasmiddel, fles 1 ltr

Dubro handafwasmiddel is superkrachtig 

tegen vet en zorgt voor een stralend 

resultaat. Is vertrouwd en effectief in 

gebruik. Met de vertrouwde, frisse 

citroengeur is Dubro nu nog krachtiger met 

25% meer afwaskracht. Fles 1 liter. 

Art. nr. 17.010

voorraad: 42

voorraad: 14

€29,-
€38,66 

10+2
gratis



REINIGINGSMIDDELEN
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Taski Sprint 200 NC conc. exact, cub 5 ltr

Taski Sprint 200 is dagelijkse universele 

interieur/glasreiniger voor het streeploos 

reinigen van waterbestendige harde 

oppervlakken. De sterk schuimende 

vloeistof isoleert vieze geuren, waardoor de 

lucht eromheen schoner en frisser is. 

Art. nr. 15.025 

 

Taski Sani 100 QS W5d, 2x2,5 ltr

Taski Sani 100 QS is een dagelijkse 

sanitairreiniger op basis van citroenzuur 

voor alle zuurbestendige oppervlakken. De 

speciale formule combineert uitstekende 

reinigingsresultaten en voorkomt bij 

regelmatig gebruik kalkaanslag. 

Art. nr. 15.529

€43,46

€25,-

voorraad: 4

€64,29

€25,-

voorraad: 3

Savonet Ethades desinfectant handgel, 2x5 ltr

Savonet Ethades is een vloeibaar 

desinfectiemiddel op alcoholbasis. Geschikt 

voor de voedingsmiddelenindustrie.  

Het is een gebruiksklare vloeistof die 

onverdund gebruikt moet worden. 

Ongeparfumeerd. Doos: 2x5 liter. 

Art. nr. SP.V010

€72,97

€35,-

voorraad: 1

Ruitontdooier, 500 ml

Deze ruitontdooier verwijdert snel, 

eenvoudig en effectief sneeuw en ijs van de 

bevroren autoruiten. De spray is niet 

schadelijk voor de rubbers, chroom of lak 

van de auto. Voorkomt snelle herbevriezing. 

Fles á 500 ml. 

Art. nr. SP.V0886 

 

€2,50

€0,99



HYGIËNE, PAPIER EN DISPENSERS
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Toiletroldispenser Jumbo RVS

Met deze stijlvolle roestvrijstalen 

toiletroldispenser is uw sanitaire ruimte 

goed uitgerust om uw gasten te voorzien 

van toiletpapier. De buitenkant is voorzien 

van anti-fingerprint coating. Het is een 

vierkant model met een doorkijkgat. 

Art. nr. 44.358

€72,31

€35,-

Kimberly Clark Scott jumbo toiletpapier

Jumbo toilettissue toiletrollen vermindert 

onderhoud en afval en beheerst de kosten. 

Lost op in koud water, waardoor het de 

afvoer niet zal blokkeren. 

Per pak: 6 rollen 

Art. nr. 74144

€51,25

€25,-

Euro Products industriepapier

De industrierollen zijn van goede kwaliteit 

en hierdoor geschikt voor diverse 

toepassingen. De industrierol 2-laags 

cellulose wit heeft een lengte van 800 meter 

en een breedte van 29 cm. De rol heeft 2.105 

vellen. 1 rol per pak 

Art. nr. SP.855

€54,79

€25,-

voorraad: 2

voorraad: 7

Kimberly Clark Scott bulkpack toilettissue

De Kimberly Clark Scott bulkpack is een 

voorraaddoos met 2-laags hoge kwaliteit, 

zachte, absorberende, wit gevouwen 

toilettissues. De tissues zijn 100% recycled 

en de afmeting per tissue is 18.6 x 11.7 cm. 

Per doos: 36 wikkels x 220 stuks 

Art. nr. 56.655

€59,23,-

€25,-

voorraad: 10

voorraad: 4



HYGIËNE, PAPIER EN DISPENSERS
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Tork Jumbo toiletpapierdispenser (demomodel)

De Tork Jumbo toiletpapierdispenser uit 

de Elevation-lijn is geschikt voor 

drukbezochte locaties. De extra hoge 

capaciteit bespaart onderhoudstijd en 

verzekert dat er altijd papier beschikbaar 

is. Kleur zwart. 

Art. nr. SP.V0270.ZW 

€45,14

€7,50

Tork papieren handdoeken, doos 20x300 stks

Tork papieren handdoeken 

Doos 20 x 300 stuks 

1-laags crepe 

ZZ-vouw 

Art. nr. 58.009

€29,38

€17,50

Tork papieren handdoeken, doos 20x210 stks

Tork papieren handdoeken 

Doos 20x210 stuks 

Afmeting 23x21 cm 

2-laags 

ZZ-vouw 

Art. nr. 57.016

€57,86

€20,-

Interfold papieren handdoeken, doos 2400 stks

Euro Products Interfold papieren 

handdoeken geven een optimaal comfort 

en hebben een hoge en snelle 

absorptiecapaciteit. 

2-laags verlijmd 100% cellulose 

Afmeting: 42x22 cm 

Art. nr. 41.220

€95,66

€35,-

voorraad: 90

voorraad: 17

voorraad: 11

voorraad: 12



HYGIËNE, PAPIER EN DISPENSERS
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Palmolive zacht en schoon zeep, afname per 6 stks

Palmolive is een crème-achtige formule 

verrijkt met extracten van 100% natuurlijke 

amandel. Het bevat een unieke combinatie 

van mild reinigende bestanddelen en een 

hydraterend ingrediënt. Actieprijs is p.s. 

Afname: doos met 6 stuks (€8,10 per doos) 

Art. nr. 13.250

€2,65

€1,35

Satino luchtverfr. Blue Ocean doos á 6 stuks

De Blue Ocean luchtverfrisservulling heeft 

een langdurige werking die bestaat uit 2 

componenten: hij geeft een aangenaam 

frisse geur af aan de ruimte terwijl de 

ingebouwde geurneutralisator effectief 

vieze luchtjes neutraliseert. 

Art. nr. 44.280

€59,90

€25,-

voorraad: 18

per stuk



HULPMATERIALEN
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Greenspeed Multimop Velcro 60 cm

Deze Multimop is zeer geschikt voor het 

droog en licht vochtig reinigen van bijna alle 

harde vloeroppervlakken, zoals in sanitaire 

ruimten. De Multimop kan ook worden 

ingezet bij het reinigen van wanden, deuren, 

plafonds en ramen. 

Art. nr. 28.162

€13,71

€8,-

Vileda PVA microvezeldoeken geel, pak 5 stks

De combinatie van polyester en polyamide 

geeft 50% minder water af dan een 

standaard schoonmaakdoek, wat betekent 

dat harde oppervlakken zoals glas en 

roestvrijstaal vrij van strepen zijn na het 

poetsen met deze Vileda schoonmaakdoek. 

Art. nr. 28.065

€11,96

€7,50

Cleano Tele-steel, 2x150cm

De Cleano bestaat uit een waterreservoir en 

een telescopische steel met aan het einde 

een frame met microvezelmop. Met het 

spraysysteem wordt het glas bevochtigd, 

waarna het oppervlak snel en moeiteloos 

kan worden gereinigd. 

Art. nr. SP.246

€210,-

€150,-

voorraad: 4

voorraad: 20

Vileda zeemdoeken groen of geel per stuk

Deze zeemdoeken van Vileda reinigen en 

drogen alle (glanzende) oppervlakken 

streeploos dankzij het absorptievermogen 

en de buitenlaag van microporiën. 

 

Groen: art. nr. 28.073 

Geel: art. nr. 28.074

per stuk
€1,-



HULPMATERIALEN
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SET: Mopemmer met korf, mopsteel, Spaanse mop

Deze mopemmer heeft een inhoud van 13 

liter en is gemaakt van sterk polypropyleen. 

Hij heeft een uitwringkorf, zodat u nooit 

teveel water op de vloer krijgt tijdens het 

dweilen. Kortom een zeer handige hulp in 

de huishouding. Rond model, kleur: blauw. 

Art. nr. 30280 + 31.156 + 31.054 

€13,28

€4,99

Telewash glasfiber steel 150-940 cm

Telewash glasfiber steel uitschuifbaar. 

150-940 cm 

Ideaal om ruiten op moeilijk bereikbare 

verdiepingen mee te reinigen. 

 

Art. nr. I10831

€182,07

€118,35

Telewash Carbon steel 210-1400 cm

Telewash Carbon uitschuifbaar 

210-1400 cm. 

Ideaal om ruiten op moeilijk bereikbare 

verdiepingen mee te reinigen. 

 

Art. nr. I10829 

€1028,96

€669,-

voorraad: 4

voorraad: 14

Numatic MMT-1616 mopsysteem, 16 ltr

De Numatic MMT 1616 is een stabiele en 

gebruiksvriendelijke mopwagen. Het is 

voorzien van een schoon en vuil water 

emmer, waardoor u hygiënisch kunt 

werken. De mopkar is gemaakt van 

structofoam voor een lange levensduur. 

Art. nr. 31.038

€124,44

€79,-

voorraad: 15
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WERKWAGENS

Vileda Origo 500HX werkwagen (showroommodel)

De Origo 500HX biedt extra ruimte voor het 

opbergen en transporteren van 

schoonmaakmaterialen. Compleet met o.a. 

deuren, 3 pre boxen en vulkoffer. 

Art. nr. 63.009

€700,-

€550,-

voorraad: 1

Numatic XC1 + 2x5 emmers (showroommodel)

De Numatic XC1 is een compacte 

werkwagen. Deze wagen heeft voldoende 

ruimte en faciliteiten in een kleine, mobiele 

eenheid voor alle spullen die de 

schoonmaker nodig heeft. 

Incl. 2x5 liter emmers. 

Art. nr. 60.010

€245,21

€99,-

voorraad: 3

Numatic VCN1604 + 2x10 emmers (showroommodel)

De Numatic VCN1604 is een complete 

servicewagen in een grote uitvoering. Er is 

veel ruimte voor schoonmaaktoebehoren. 

Incl. 2x10 liter emmers. 

 

Art. nr. 60.010

€316,18

€199,-

voorraad: 1



BEDRIJFSKLEDING
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Verkeersvest geel

Verkeersvest geel, voorzien van 

reflectiestrepen om beter zichtbaar te zijn. 

 

Verkrijgbaar in de volgende maat: 

XL/XXL: art. nr. 5048.XL

Verkeersvest oranje

Verkeersvest oranje, voorzien van 

reflectiestrepen om beter zichtbaar te zijn. 

 

Verkrijgbaar in de volgende maten: 

- M/L: art. nr. 5047.M 

- XL/XXL: art. nr. 5047.XL

€6,50

€3,-

€6,50

€3,-

Diverse kleding

In onze showroom hebben wij diverse 

(bedrijfs)kleding acties. Van T-shirts en 

bodywarmers tot werkbroeken en 

regenkleding. U bent van harte welkom in 

onze showroom om een kijkje te nemen.

Diverse 

kortingen



BESTELINFORMATIE

Ridder Snouckaertlaan 15         2273 HZ Voorburg         Tel. 070 33 50 350         sales@gelecon.nl 

De acties uit de Gelecon Black Friday Special zijn geldig van maandag 

25 november t/m 2 december 2019. Getoonde prijzen zijn excl. BTW.

Een bestelling uit de Gelecon Black Friday actie kunt u enkel telefonisch of per e- 

mail aan ons doorgeven. Vermeld hierbij de Gelecon Black Friday actie. Let op: in 

onze Gelecon webshop gelden de oorspronkelijke verkoopprijzen. Een 

actieproduct kunt u ook direct afhalen in onze showroom. 

 

E-mail: sales@gelecon.nl 

Tel. nr. : 070 33 50 350 

 

De artikelen uit de Gelecon Black Friday actie zijn beperkt in voorraad. Wees er 

daarom snel bij, want OP = OP.

Bestellen

Bij een order boven de €150,- betaalt u geen verzendkosten. 

Bij een order onder de €150,- betaalt u €15,- verzendkosten. 

Verzendkosten

Bij het plaatsen van een order kunt u rekening houden met de volgende 

logistieke route: 

 

Maandag: Regio Westland, Rotterdam, Dordrecht e.o. 

Dinsdag: Regio Den Haag, Delft, Leiden, Amsterdam, Haarlem e.o. 

Woensdag: Regio Zoetermeer, Gouda, Utrecht e.o. 

Donderdag: Regio Den Haag, Delft, Westland, Rotterdam, Dordrecht e.o. 

Vrijdag: Regio Leiden, Amsterdam, Haarlem, Zoetermeer, Gouda, Utrecht e.o 

Levering

De artikelen uit de Gelecon Black Friday actie mogen niet geretourneerd worden.

Retourneren

Actieperiode


