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Nieuwe doseertuit voor dispensers
Vanaf heden kunnen wij u een nieuwe doseertuit aanbieden 

die te gebruiken is op de nieuwste tork handzeep systemen.

Het gebruik van deze doseertuit is vele malen voordeliger. 

De tuit is overschroefbaar en dus geschikt voor hergebruik. 

Daarnaast is deze tuit nu ook inzetbaar op alle oude tork 

dispensers. Er zijn namelijk talloze modellen van dit merk in 

de markt.  

De nieuwe tuit is blauw. De oude tuit is grijs en zal bij ons 

uitlopen. Wij hebben nog enkele oude tuiten op voorraad, dus 

heeft u deze nog nodig, wacht niet te lang met bestellen!

Tevens kunnen wij u een alternatief bieden voor de tork 

handzeep. Wij hebben twee inhoudsmaten, 480ml en 950ml 

flacons, welke ook te gebruiken zijn in de tork handzeep 

dispensers. Uiteraard beschikbaar als private label, met dus 

een goede marge voor u! Tevens is dit product uit voorraad 

leverbaar, de afname is per doos. De 480ml wordt per 8 stuks 

in een doos geleverd, de 950ml per 6 stuks.

Neem voor meer informatie en prijzen contact op met de 

binnendienst.

Vakantiesluiting 
Week 31, 32 en 33, oftewel vanaf maandag 30 juli tot en met 

vrijdag 17 augustus, zijn wij dit jaar gesloten. Graag willen 

wij u adviseren om op tijd te bestellen in verband met extra 

drukte. Om deze reden kunnen wij 6 weken voor onze sluiting 

de gebruikelijke levertermijn van 10 werkdagen niet altijd 

garanderen. 

Om te voorkomen dat uw voorraden uitlopen door langere 

levertijden willen wij u vragen om uw voorraad posities 6 

weken voor onze sluiting goed door te nemen. Dan kunnen 

wij u garanderen dat u uw bestelling nog voor onze sluiting 

geleverd krijgt. Uiteraard is het ook mogelijk om op tijd te 

bestellen met een latere leverdatum. Zo kunnen wij uw order 

alvast in onze planning meenemen.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe!
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Foamzeep
Onze foamzeep heeft een unieke formule, waarbij de huid goed 

wordt gereinigd, maar niet beschadigt of uitdroogt. Door de 

foam formule is deze zeep uitermate geschikt in foam dispensers 

en hierdoor zeer zuinig in gebruik. 

Garagezeep
Dit is een sterk verzorgende garagezeep met een houtvezel scrub 

korrel. Deze neemt in de poriën de vervuiling mee en wordt in 

vrijwel alle sectoren van schilder tot garagist erg op prijs gesteld.

Wij kunnen deze garagezeep in twee verpakkingen leveren: 

potten van 600ml en een 4,5liter verpakking. De 4,5 liter 

verpakking is tevens handig te bevestigen met een muurbeugel. 

Tevens kunnen wij de pompoen voor deze verpakking los leveren. 

Tot slot… 

Qua verpakking kunt u eindeloos variëren. Van mooie cosmetica 

verpakkigen, liter flessen, jerrycans tot pouches, alles is hierin 

mogelijk. (met uitzondering van de garagezeep) 

Tevens is het mogelijk om uw eigen recept te ontwikkelen, met 

de gewenste kleur of geur. Voor de regels die gelden voor deze 

cosmetica producten, prijzen en eventuele andere vragen kunt u 

terecht bij onze binnendienst.  
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Vloeibare handzeep
Over handzepen gesproken…. Zoals u weet kan Siderius vrijwel 

elk recept maken. Zo beschikken wij ook over een aantal 

standaard recepten handzeep die wij bij u onder de aandacht 

willen brengen.

Vloeibare handzeep parelmoer
Dit is een luxe handzeep, voorzien van een mooie parelmoerglans. 

De geur Good Sense welke standaard aan deze handzeep wordt 

gegeven is fris en universeel. Deze handzeep is zeer geschikt als 

dispenserzeep in het luxe segment

Vloeibare handzeep low budget
Ook voor het goedkopere segment hebben wij een vloeibaar 

handzeep recept. Dit recept is voorzien van een parelmoer 

glans, heeft een lichte oceaan geur en is zeer competitief qua 

prijs. 

Vloeibare handzeep Food
Uiteraard beschikken wij ook over een handzeep welke geschikt 

is in een food omgeving. Doordat deze handzeep transparant en 

ongeparfumeerd is, wordt deze zeer aanbevolen in bijvoorbeeld 

restaurants, food productieproductiebedrijven of andere 

plaatsen waar een neutrale handreiniger gewenst is. 


