
Nu tot en met 11 april 2023 bestellen en besparen!

Afwasbutler, 2-pack
Ons sterke duo tegen hardnekkig vuil. Bij uitstek geschikt
voor alles wat niet in de vaatwasser kan of bijv. voor het 
grondig reinigen van de barbecue.

Afwasbutler, zacht2; Afwasbutler, hard3

9861  € 33,80    € 29,8033,80

Meer dan

11%
bespaard

Samen de uitdagingen 
van het leven aangaan 
- met JEMAKO
Starterset 
De JEMAKO Favourites voor een schoon huis samen in één 
set. Perfect om kennis te maken met wereld van JEMAKO. 
Nu tijdens de actie met gratis  emmer.

Powerreiniger Green Apple, 250 ml; Sanitairreiniger Blue Sea, 250 ml; 
Glasreiniger, 250 ml; Duodoek klein 18 x 14 cm, groene vezel2; 
Profi doek plus4 S 35 x 40 cm,  grijs; Droogdoek5 M 45 x 60 cm, grijs; 
Emmer groen, 4 l; 3 x Schuimpomp, wit

7199    € 57,90

Hygiëneset keuken 
Hygiënisch schoon in een paar stappen. 
Spuiten, wissen, klaar!

Hygiënereiniger keuken, 500 ml; Profi doek plus4 S 
35 x 40 cm, turquoise; Schuimpomp, wit

7245 € 19,70    € 15,9019,70

Powersets
Waar geleefd wordt, is er altijd wel iets te 
doen. Onze Powerset zorgt in een handom-
draai voor schone (keuken-)oppervlakken 
– met de optimale combinatie van reiniger 
en vezel. Zo blijft er meer tijd over voor de 
belangrijke dingen in het leven. Nu verkrijg-
baar in twee geurvarianten. 

7247 Powerset, pink: Powerreiniger Pink Grapefruit 
500 ml; Profi doek plus4 S 35 x 40 cm, pink; Droogdoek5

M 45 x 60 cm, pink; Schuimpomp, wit

7248 Powerset, koraal: Powerreiniger Sweet Tropic, 
500 ml; Profi doek plus4 S 35 x 40 cm, koraal; Droogdoek5

M 45 x 60 cm, koraal; Schuimpomp, wit

€ 40,60   elk € 36,90

7248
Powerset, 
koraal 

7247
Powerset, 
pink 

Citroensteen, 350 g
Onze krachtpatser: krachtig tegen hardnekkig vuil op glaske-
ramische kookplaten, roestvrijstalen spoelbakken en nog veel 
meer! Reinigt, verzorgt en conserveert in slechts één stap.

9748  € 19,90    € 17,90 (56,86 €/1 kg)19,90

DuoPad mini, groen + blauw
Met onze beide sterke DuoPads maakt vuil geen enkele 
kans. Groen als allrounder, blauw voor sterk vervuilde 
oppervlakken.

DuoPad mini Ø 9,5 cm, groene vezel2; DuoPad mini Ø 9,5 cm, blauwe vezel7

9949  € 15,80     € 13,8015,80

Meer dan

12%
bespaard

RVS-onderhoudset
Zeg maar dag tegen vingerafdrukken! Geschikt voor 
alle matte en gepolijste roestvrij- en chroomstalen 
oppervlakken. Deze verzorgingsset laat alles weer 
stralen.

DuoPad mini Ø 9,5 cm, lichtgrijs2; Profi doek plus4 S 35 x 40 cm, grijs; 
RVS-onderhoud, 200 ml

9918  € 26,90    € 23,9026,90

Duodoek, geel + groen
Vullen elkaar als set perfect aan: de groene vezel is 
ideaal voor alle afwasbare oppervlakken, alle kwetsbare 
oppervlakken kunnen met de gele Duodoek in  hand-
omdraai worden gereinigd.

 Duodoek 18 x 24 cm, gele vezel6;  Duodoek 18 x 24 cm, groene vezel2

7255   € 23,80    € 21,80

Bijzonder vriendelijk 
voor mens en 

natuur

Voor het veilig reinigen van alle 
oppervlakken die met levensmiddelen 
in contact komen.

Stralend schoon en met 
eff ectief afpareleff ect

Ideal in Kombi 
mit dem 

Zitronenbalsam

Perfect in combinatie 
met de CitroensteenMeer dan

10%
bespaard

Wij maken 
deel uit van 
jouw familie  

Of je nu in een woongemeenschap woont, gaat 
samenwonen, een turbulent gezinsleven hebt 

of op zoek bent naar een moment van rust, 
JEMAKO vergezelt je in alle 

levenssituaties.

Voor jouw lievelings-
spullen alleen het beste

Het duo met zachte 
en harde vezels

Meer dan

19%
bespaard

40,60

     Actievoordeel: 
4 l-emmer

     Flessen in 
kennismakings-
formaat 250 ml

Meer dan

11%
bespaard

Meer dan

9%
bespaard

23,80

Meer dan

8%
bespaard

Onze must-have 
voor elk 
huishouden

1200310381-03

Bijzonder vriendelijk 
voor mens en 

natuur

Met anti-fi ngerprinteff ect!

100%
Pot uit 100% 
gerecycled kunststof



Vlekkenpoeder1, 300 g

9044  € 12,90    € 9,90 (33,00 €/1 kg)12,90

ervaren. 
delen. 

doorgeven.

Vloervezel, 2-pack

€ 53,80  elk € 49,80      53,80

Voor glanzende vloeren in de donkere tijd van het jaar

      
€ 4,00
bespaard

Vloerwisser 42 cm met Telescoopsteel (6020); Vloerreiniger intensief1, 500 ml (5075); 
Vloeronderhoud, 500 ml (5102); Reiniger voor houten vloeren, 500 ml (5005)Direct mee bestellen:

Onze Vloervezels in het 2-pack bieden de juiste oplossing voor elke vloer.

9272  (1 x wit9, 1 x groen laagpolig2) 9993  (1 x wit9, 1 x groen hoogpolig2) 9276  (1 x wit9, 1 x geel2)

Alle aanbiedingen zijn alleen geldig tot en met 11-4-2023. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen van 
de fabrikant inclusief BTW, excl. verzendkosten. Levering geschiedt, zolang de voorraad strekt. Zonder de-
coratie. Bij de maatvoering gaat het om circa maten.  Onder voorbehoud van fouten. Bij de afbeelding van 
producten kan er sprake zijn van kleurafwijkingen. Bij onbekende oppervlakken altijd vooraf op niet direct 
zichtbare plaatsen uitproberen. Let erop, dat bestellingen uitsluitend tot en met 11-4-2023 door uw distribu-
tiepartner kunnen worden aangenomen! 

Samenstelling van textielproducten: 2 100 % Polyester;  3 72 % Polyamide, 28 % Polyester; 
4 88 % Polyester, 12 % Polyamide; 5  80 % Polyester, 20 % Polyamide; 6  91 % Polyester, 9 % Polyamide; 
7 62 % Polyamide, 38 % Polyester; 8 58 % Polyester, 36 % Polyamide, 6 % Viscose; 9 89 % Lyocell, 
11 % Polyester

Voor laminaat, geolied parket en om na te drogen voor 
een streepvrij resultaat.

Vloervezel wit9

Voor kwetsbare vloeren. Neemt droog gebruikt ideaal 
stof en haren op. Heel licht vochtig voor de verwijdering 
van lichte vervuilingen.

Vloervezel geel2

Voor robuuste, gladde vloeren zoals natuursteen, graniet en 
linoleum. Absorbeert grote hoeveelheden water en vuil.

Vloervezel groen hoogpolig2

Voor alle ruwe vloeren zoals tegels natuursteen en gres. Zelfs 
effectief bij sterke vervuilingen.

Vloervezel groen laagpolig2

Wasset 
Schone machine. Schone was. De Starterset 
met onze hoogeffectieve Machinereiniger 
in combinatie met het Wasmiddel actief in 
kennismakingsformaat. Voor een goed gevoel 
bij elke wasbeurt.

Wasmiddel actief1, 500 ml; Doseerbol; Machinereiniger 
voor wasmachines & vaatwassers1, 250 ml; Wax sluiting

7193    € 19,90

Onze vlekkenheld

100%

Pot & Doseerlepel 
uit 100% gerecycled 

kunststof

Werkt betrouwbaar tegen bleekbare vlekken, bijv. van 
fruit, koffi e, rode wijn of ketchup. Voor de voorbehande-

ling van de machinewas of als waskrachtversterker.

Meer dan

23%
bespaard

*Getest door een onafhankelijk instituut op Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus (test juni 2021).

Freisteller Einsteiger-Set

Duurzame producten 
waarop je kunt vertrouwen.

                Waszak XL 47 x 98 cm met 
                ritsbeschemer wit2

Ideaal huishoudhulpje voor het wassen van groter en gevoelig textiel.
Beschermt textiel en voorkomt dat ritsen, koorden etc. blijven haken. 
Alleen tijdens de actie verkrijgbaar in de speciale maat XL.

6087    € 20,90

     Nieuwe 
maat XL

1 Gevaarlijke stof, lees s.v.p. vóór gebruik het etiket.

Met Waxdopje 
ook super voor het 

reinigen van de 
vaatwasser

Siliconenborstel (1560) 
voor het verwijderen van 

haren uit de Voetmat

Direct mee 
bestellen:

     Wasmiddel in proefverpakking

Galzeep (5010); Spray & Wash, 500 ml (5015) –  Beiden ideaal tegen vette 
vlekken en vervuilingen; Waszak 47 x 49 cm met ritsbeschemer geel, blauw 

of wit (6085/6084/6086)

Direct mee bestellen:

We staan erop
Regen, sneeuw, modder – alles blijft buiten! Dankzij de speciale 

borstelstructuur beschermt onze Voetmat het hele huis effectief tegen 
vocht en vuil. Onze klassieker voor elke entree.

9855 zwart9865 bruin

Voetmat M8 73 x 52 cm   € 54,90        € 48,9054,90
9856 zwart9866 bruin

Voetmat L8 122 x 79 cm  € 134,90       € 119,90134,90
9857 zwart9867 bruin

Voetmat S8 62 x 39 cm     € 36,90       € 32,9036,90

99,9 %
van de 

bacteriën*

Verwijdert 
minstens 

De combinatie van reinigen met groene vezel en nadrogen met Vloervezel wit 
verwijdert ten minste 99,9 % van twee soorten bacteriën.*

** 

Onze Starterset: 
slechts een van de vele actiehighlights. 

Ontdek nu!

Meer dan

10%
bespaard

** Er werd een met dit wasmiddel gewassen textiel van synthetische stof 
getest (MG-443875).

Wasmiddel actief1, 2 l

7740  € 28,90    € 25,90 (12,95 €/1 l)28,90 28,90 28,90 

Wasmiddel actief1, 5 l

7256  € 59,90 (11,98 €/1 l)   

     NIEUW

Freisteller Einsteiger-Set

Onze Starterset: 
slechts een van de vele actiehighlights. 

Ontdek nu!

Ideaal voor gordijnen 
(ook met haakjes), 

winterjassen, textiel 
met kant, pailletten, 
Strasssteentjes etc., 
rugzakken, JEMAKO 

Voetmatten.

Standard
47 x 49 cm

XL
47 x 98 cm

     
16  x
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