


Dankzij de overgedragen ken-

nis en jarenlange ervaring in 

het kuisen en onderhouden 

van een abdij staat de Zeeperij 

als familiebedrijf met de pro-

duktie van Klooster-Trots 

Ambachtelijke reinigingsmid-

delen voor een hoogwaardige 

en ongekende kwaliteit.

 

Omdat onze produkten ont-

staan zijn vanuit praktische 

noden met een snel resultaat, 

bevatten ze geen onnodige 

kleurstoffen en overbodige 

geuren. De kans op allergi-

sche reacties is dan ook veel 

geringer voor wie de gebruiks-

richtlijnen correct volgt.

Mede door de opkomst van 

nieuwe materialen werd ons 

assortiment steeds uitgebreid 

en verbeterd om ook aan de 

moderne noden een oplossing 

te bieden, en dat ter algehele 

voldoening van de veeleisende 

gebruikers.

 Op het gebied van ontvetters 

voor de meest uiteenlopende 

doeleinden staan wij kwalita-

tief hoog aangeschreven in de 

Doe-Het-Zelf, Drogisterij en 

Poetsbranche.

 

Omdat het perfekte resultaat 

van heinde en verre befaamd 

geworden is, zijn al onze pro-

dukten de naam Kloos-

ter-Trots waardig en 

verdienen zij de aan-

dacht van iedereen die 

het graag proper ge-

kuist ziet. De authen-

tieke produkten zullen 

u de grootste voldoe-

ning geven.

 

Kortom, Klooster-Trots 

Kwaliteitsprodukten, 

zeker ook onmisbaar 

in Uw assortiment !





Klooster-Trots® Cleanoline® 
is een uniek geconcentreerd 

produkt, met een  
doeltreffende werking, en 

speciaal ontwikkeld voor de 
vakman Schilder & Stukadoor.

Klooster-Trots® Cleanoline® wordt gebruikt op alle soorten 

afwasbare oppervlakken, zoals Vloeren, Kunststoffen, Verze-

geld hout, Glas, Email, Polyester, Aluminium, Roestvrijstaal, 

etc.

Klooster-Trots® Cleanoline® bezit een zéér doordringende 

dieptewerking, zodat ook echt oud en opgehoopt vuil in al 

zijn soorten losweekt, door eenvoudig afwassen.

Klooster-Trots® Cleanoline® vervangt de meestal irritante 

Ammoniak, die bij langdurig gebruik zéér hinderlijk kan 

zijn, en bij gevoelige personen zelfs zorgt voor tranende 

ogen, en slijmvorming op de luchtwegen.

Klooster-Trots® Cleanoline® is absoluut reukloos (produkt- 

eigen geur) en laagschuimend, dus voor de meeste vak-

mensen aangenaam in gebruik.

Klooster-Trots® Cleanoline® mag ook worden gebruikt in 

het alledaagse huishouden, of in grootkeukens, daar waar 

een mildere reiniger het laat afweten.

Verpakking: 1 liter

Cleanoline® verwijdert moeiteloos alle vuil 

zoals, Nicotine, Oude Zeep & Waslagen, Schoenstre-

pen, Roet, Vet, Atmosferische aanslag, Radiator- en 

Kachelvuil, zelfs Ontkistingsolie, etc.

Cleanoline®
Super-Ontvetter voor 
de vakman (vrouw)



De beste uitvinding 

sinds het wiel !!

Klooster-Trots® Blue-BLUFF® wordt gebruikt in het huis-

houden, en voor hobby doeleinden, maar vooral professio-

neel is dit produkt onontbeerlijk. Uitstekend geschikt voor 

het verfklaar maken van plafonds, ornamenten, kooflijs-

ten, en andere verfwerkondergronden. Maar ook voor het 

schoonmaken van Uw fiets, moto, caravan, mobilhome, 

keukenkasten, deuren, kunststof kozijnen en rolluiken, 

en noem maar op !! 

Het schuim is perfect hechtend en ONMIDDELLIJK aktief 

zodoende voorkomt U nevel en afdrijvers.

Dit produkt heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden dan 

hierboven vermeld. Zo zal de praktijk uitwijzen dat ook 

specifieke vervuilingen in huis of op het werk niet ontko-

men aan de kracht van Blue-BLUFF®.

Reinigingsmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen 

bewaren!

Verpakking: 1 liter spray

Blue-BLUFF® is een waanzinnig 

goede en gebruiksklare schuim-reiniger, 

voor gebruik bij de meest gruwelijke soor-

ten vervuiling.

Schuimreiniger

Blue-Bluff ®

Waanzinnig goede Universele Schuim-Ontvetter 

voor 1001 toepassingen Thuis & Professioneel.

Rechts-, Links- of Onhandig? Géén Excuus !!



Zuurvrije super ontvettende en ge-

bruiksklare sprayreiniger voor het snel en 

efficiënt reinigen van Composietstenen Was-

tafels, Acrylbaden & Douchebakken.

Verwijdert moeiteloos en veilig vetranden en 

lichte kalkaanslag.

KLOOSTER-TROTS® CompAcryl® Spray ontvetter 

is een efficiënt en zuurvrij produkt, voor het snel 

en grondig reinigen-verwijderen van (scheer)zeep- 

randen, badschuim & (Bad)olie randen, shampoo 

en huidvetranden van wasbakken uit composiet- 

steen en acryl-polyester badkuipen of douchebak-

ken.

KLOOSTER-TROTS® CompAcryl® Spray ontvetter 

verwijdert ook geringe kalkaanslag, en voorkomt 

bij regelmatig gebruik tevens het aanzetten van 

kalkaanslag.

KLOOSTER-TROTS® CompAcryl® is voor 98% Bio-

logisch afbreekbaar.

Verpakking: 1 liter spray

Compacryl®

Composietsteen & 
Acrylbad Sanitair 

Ontvetter



Klooster-Trots® “Keulse Mei-

den“ Glans-Water is een ouderwets pro-

dukt, gemaakt volgens grootmoeders 

recept en bevat 100% zuivere EAU de 

COLOGNE waardoor het snel en streep-

loos droogt, op vrijwel elke ondergrond.

Op basis van 100% Zuivere Eau de Co-

logne.

100% Artisanale Glansreiniger voor 

gebruik op Spiegels-Glas-Kristal Chro-

mé-Formica-Inox-Email-Etc. Streep-

loos en Sneldrogend.

Glans-Water is een ouderwets produkt, ge-

maakt volgens Grootmoeders recept en bevat 

100% zuivere EAU de COLOGNE waardoor 

het snel en streeploos droogt, op vrijwel elke 

ondergrond.

Glans Water is uitermate geschikt voor 

het streeploos reinigen van bevinger-

de en/of vettige glanzende oppervlakken 

uit, bv Glas-Spiegels-Gepolijste Marmer, 

Chromé-Roestvrijstaal-Trespa®-Formi-

ca-Email-Etc.

Probeer het eens op Verchroomde Motor-

blokken, Blaasinstrumenten !!

Verpakking: 500 ml spray

Keulse

Meiden

glans-water



Leder-Crème® geeft een verbazend resultaat 

en een 100% tevredenheid.

Klooster-Trots Leder-Crème® reinigt, voedt en be-

schermt al uw kostbaar leder bv.: bankstellen, vesten, 

tassen, riemen, enz. blijven in unieke staat.

Verpakking: 250 ml

Leder -Crème®

Klooster-Trots Leder-Crème® 
is een ouderwets en hoog-

waardig produkt, 
vervaardigd volgens oude 

Spaanse receptuur.



Op basis van milde LANOLINE® 

reinigt en ontspant naden en plooien. Dit 

produkt schenkt U 100% tevredenheid.

KLOOSTER-TROTS® Lederreiniger is een unie-

ke 100% Biologische spray-reiniger, voor het 

intens en veilig reinigen van alle soorten leder 

zoals, Autozetels, Bankstellen, Handtassen, 

Reiskoffers, Kleding, Schoeisel, Etc.

Voor gebruik op zowel glad als generft leder.

KLOOSTER-TROTS® Lederreiniger geeft net 

zoals onze Leder-Crème een verbazend resultaat 

en 100% tevredenheid.

Verpakking: 500 ml

Leder-Reiniger®

Voor gebruik op Autozetels, 
Bankstellen, Handtassen, 

Reiskoffers, Kleding, 
Schoeisel, etc, alvorens deze 
te bewerken met Klooster-

Trots® Leder-Crème.



Klooster-Trots® Red-Oline® is een uitgespro-

ken industriële reiniger, met een unieke ont-

vettingskracht, en speciaal ontwikkeld voor 

het ontvetten en reinigen van extreem ver-

vuilde werkplaatsvloeren, kasten, werktafels, 

magazijnen, gereedschappen, etc.

Klooster-Trots® Red-Oline® wordt ook gebruikt in 

de scheepvaart, en zware transport sector.

Verpakking: 1 liter

Red- Oline®

Industriële 
reiniger-ontvetter



Klooster-Trots® Plafond & Verfwerkreiniger 

is een krachtige licht alkalische universele 

super-ontvetter, speciaal ontwikkeld voor het 

reinigen van sterke vervuilingen.

Klooster-Trots® Plafond & Verfwerkreiniger 

schrikt niet terug voor nicotine aanslag, Roet, Vet, 

Schoenstrepen, Waslagen, Olie, etc.

Klooster-Trots® Plafond & Verfwerkreiniger wordt 

gebruikt op praktisch alle oppervlakken, bv Kunst-

stof, Hout, Glas, Tegels, Verfwerk, Wasbare plafonds, 

etc.

Klooster-Trots® Plafond & Verfwerkreiniger is het 

ideale middel ter vervanging van de hinderlijk geu-

rende ammoniak.

Klooster-Trots® Plafond & Verfwerkreiniger heeft 

een frisse limoen geur en is dus aangenaam in ge-

bruik.

Verpakking: 1 liter

Revolutionair produkt !! 
Gedaan met de hinderlijke 

ammoniak lucht !!

Plafond-

& verfwerk

reiniger



Klooster-Trots® Steentapijt Reiniger is een el-

ke-week reiniger, en op basis van zachte grond-

stoffen geproduceerd, zodoende veilig in ge-

bruik.

Verpakking: 1 liter

Klooster-Trots® Steentapijt 
Reiniger is een speciaal 

produkt voor het veilig  en 
gemakkelijk reinigen van 
verzegeld en onverzegeld 

steentapijt, zonder de kleur 
en/of coating (vernislaag) 

aan te tasten.

Steentapijtreiniger



Klooster-Trots “Schilders-Vreugde”® is een 

super krachtige alles-ontvetter op basis van 

dennenhars met een unieke werking en zeer 

aangename geur.

De enige ECHTE Milieu-Milde ammoniak 

vervanger!! Afgelopen met het schildersver-

driet, nu is er “Schilders-Vreugde”®.

Verbazingwekkende & Professionele TOTAAL- 

REINIGER voor de reiniging van de meest extreme 

vervuilingen bij Nieuwbouw – Renovatie en Hobby 

werkzaamheden. Dit produkt geeft U 100% voldoe-

ning !!

Klooster-Trots® Schilders-Vreugde®  is een verba-

zingwekkende totaal-reiniger speciaal ontwikkeld 

voor extreme vervuiling bij nieuwbouw en renova-

tie werkzaamheden, dus bij oplevering van projec-

ten en objekten.

Bv. Het reinigen van Vloeren, Wanden en Toe-

stellen of het Ontvetten van Plafonds en Wanden 

alvorens deze te verven. Buiten als reiniger van 

Kozijnen, Beplatingen, Rolluiken, etc. Maar ook 

geschikt voor de Auto, Caravan, Moto, Scooter of 

(Brom)fiets.

Verpakking: 2 ltr

Steentapijtreiniger

Frisse en sterk 
geconcentreerde 

Plafond & Verfwerkreiniger

Schildersvreugde



Klooster-Trots® Venster & Ruitenwasmid-

del  is een uniek produkt op basis van 100% 

Natuurlijke grondstoffen, met toegevoegde 

Kalkbinders ter voorkoming van streepvor-

ming.

Klooster-Trots® Venster & Ruiten Wasmiddel, is een uniek produkt op basis van 100% natuurlijke grond-

stoffen, met toegevoegde Kalkbinders ter voorkoming van streepvorming.

Klooster-Trots® Venster & Ruiten Wasmiddel is zeer sterk geconcentreerd, en dus voordelig in gebruik.

Dit produkt geeft U 100% tevredenheid.

Verpakking: 500 ml

Venster-

& ruiten

wasmiddel

Met gratis 
wanhoopsteen
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