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Bezems
• Vermijden van kruisbesmetting door middel  

van kleurcodering
• Voldoet aan (EG) 1935/2004 voor materialen  

die in contact staan met levensmiddelen
• Gefabriceerd volgens de nieuwste EU-richtlijnen 

2023/2006/EC (GMP)

Materiaal: polypropyleen / polyester / roestvast 
staal. Materiaaleigenschap: geschikt voor 
levensmiddelen. 

Breedte: 530 mm. Gewicht: 0.41 kg. 
Veegbreedte: 530 mm. Hardheid van 
de borstel: extra hard. Lengte van 
de borstelharen: 109 mm. VE: 4 st. 

Kleur: blauw. 
 4 Nr. 549 015 3H € / VE 115.-

Aluminium stelen, ergonomisch

Materiaal: geanodiseerd aluminium / 
polypropyleen. Breedte: 31 mm. 
Hoogte: 31 mm. Diameter: 31 mm. 
VE: 10 st. 

Lengte: 1510 mm. 

Kleur: blauw. 
 4 Nr. 549 033 3H € / VE 167.-

Magneetbezems
• Permanente magneet incl. 

demagnetiseren
• Veegbreedte ca. 450 mm, 

opnamevermogen 15 kg
• Veeghoogte instelbaar van 19 – 38 mm

Hoogte: 1020 mm. Gewicht: 6 kg. 
Kleur: grijs. Veegbreedte: 450 mm. 

 4 Nr. 590 269 3H € 115.-

Magnetische bezems 
met telescopische steel
• Permanente magneet incl. 

demagnetiseren
• Veegbreedte ca. 400 mm
• Telescopische handgreep traploos 

verstelbaar van 750 – 1050 mm

Hoogte: 1050 mm. Gewicht: 2 kg. 
Kleur: grijs. Veegbreedte: 400 mm. 

 4 Nr. 590 267 3H € 105.-

• Gemakkelijk deponeren van 
de opgenomen onderdelen door 
de centrale stang uit te trekken

• Permanente magneet

Industriële bezemsets
• Bestaande uit kokosbezem met steel, 

handveger, blik

Hoogte: 1400 mm. Breedte: 300 mm. 
Materiaal: hout / metaal. Gewicht: 1.46 kg. 
Kleur: houtoptiek. Veegbreedte: 300 mm. 
Materiaaleigenschap: niet geschikt voor 
levensmiddelen. 

 4 Nr. 549 519 3H € 44.90

Veegsets
• Voor het snel verwijderen  

van plaatselijk vuil
• Met rubberen strip ook voor 

hygiënisch veeleisende gebieden

Gewicht: 1.1 kg. 

 4 Nr. 546 767 3H € 53.90

Hoogte: 410 mm. Gewicht: 0.6 kg. 
Kleur: zilverkleurig / zwart. 

 4 Nr. 590 268 3H € 81.90

Magneetstaven
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