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BLACK LINE CATALOGUS

BESCHERM UW GELIEFDE WAARDEVOLLE SPULLEN
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Na het creëren van de eerste zilverpoets met preventief aanslag, 
richtte William J. Hagerty  het bedrijf Hagerty op in 1895 in South 

Bend, VS. Buren en vrienden waren zijn eerste klanten, daarna 
kwamen er postorders binnen. In de vroege jaren 50 werden andere 
hoogwaardige reinigingsmiddelen ontwikkeld door de kleinzonen van 

William Hagerty: reinigers voor sieraden, fijne zilveren voorwerpen 
en bestek. 

Vandaag de dag is Hagerty, sterk door meer dan 125 jaar 
expertise, gevestigd in Zwitserland en aanwezig in meer dan 

70 landen. Hagerty ontwikkelt en commercialiseert specifieke 
verzorgingsproducten voor: Sieraden, Horloges en Accessoires 
/ Decoratieartikelen / Serviesgoed / Tapijt en Textiel / Multi-
oppervlakken met verschillende materialen. Voor uw kostbare 

bezittingen zorgen, is de missie van Hagerty!



 – Exclusieve zeer effectieve formules om elk soort 
materiaal in 3 minuten te reinigen en te verzorgen

 – Verwijdert oxidatie, transpiratie en cosmetica. 
 – Gegarandeerd geen resten en geen beschadigingen 

aan stenen. 
 – Inclusief mand voor eenvoudig gebruik.

 Gemaakt in Nederland

BLACK LINE
SIERADEN, HORLOGES EN ACCESSOIRES

ONZE VLOEIBARE FORMULES
 – Specifieke droge impregnering voor allerlei 

soorten sieraden en accessoires. 
 – Polijsten en opknappen dankzij natuurlijke oliën 

en klei. 
 – Verwijdert snel aanslag en geeft helderheid en 

glans terug.
 – Gegarandeerd geen beschadigingen op het 

oppervlak.

  Gemaakt in Duitsland

ONZE DOEKEN

JEWEL CLEAN
- Een dompelbad voor het 
reinigen van diamanten, saffieren 
en robijnen op goud en platina. 

- Inclusief borstel om kleine 
resten te verwijderen.

PRECIOUS STONES PENCIL
- Exclusieve, zeer effectieve Hagerty-formule met actieve 
ingrediënten, die op edelstenen in het vuil doordringen en 
oplossen. 

- Hoogtechnologisch potlood met zachte haren dat alle delen 
van het sieraad bereikt. 

- Gemakkelijk af te spoelen met water, waardoor geen residu of 
beschadiging gegarandeerd is.

GOLD CLEAN
Een dompelbad voor het reinigen 
van geel, wit en roségoud. 

170 ml

170 ml

30 x 36 cm

GOLD CLOTH
- Doek met exclusieve Hagerty “Gold 
Clean” droge impregnering voor het 
reinigen van geel-, wit- en roségoud. 

- Antibacteriële doek. 

30 x 36 cm

JEWEL CLOTH
- Doek met exclusieve Hagerty “Jewel 
Clean” droge impregnering voor het 
reinigen van diamanten, saffieren en 
robijnen op goud en platina. 

- Antibacteriële doek.
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SIERADEN, HORLOGES & ACCESSOIRES

DECORATIE

TAFELGEREI & KOKEN

3



STAINLESS STEEL CLOTH
- 100% katoenen doek, met exclusieve Hagerty droge impregnering voor het reinigen van stalen en 
roestvrijstalen horloges en accessoires. 

- Dankzij natuurlijke oliën en klei polijst en herstelt het, maakt het oppervlak glad en geeft het een 
druipeffect. 

- Antibacteriële doek.  

30 x 36 cm

FASHION JEWELRY  
CLEAN
Een dompelbad voor het reinigen 
van sieraden met kristal, zirkonia 
en glas.

170 ml

FASHION JEWELRY 
CLOTH

Doek met exclusieve Hagerty “Fashion 
Jewelry Clean” droge impregnering 

voor het reinigen van kristal, zirkonia 
en glas.

30 x 36 cm

FINES STONES 
CLEAN
Een dompelbad voor het 
reinigen van parels, smaragden, 
koralen en turkoois. 

170 ml

FINES STONES 
CLOTH

Doek met exclusieve Hagerty 
«Fine Stones Clean» droge 
impregnering voor het reinigen 
van parels, smaragden, koralen 
en turkoois.

30 x 36 cm

SILVER CLEAN
FOR PERSONAL USE
Een dompelbad voor het 
reinigen van zilveren en 
verzilverde items. 

170 ml

SILVER CLOTH
- Doek met exclusieve Hagerty “Silver 
Clean” droge impregnering voor het 
reinigen van zilveren en verzilverde 
items. 

- Antibacteriële doek

30 x 36 cm
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BLACK LINE
DECORATIE

SILVER DUSTER
- 100% katoenen doek, met exclusieve 
Hagerty droge impregnering voor het 
reinigen van zilver- en verzilverde 
decoratieve voorwerpen, met anti-
aanslageffect. 

- Dankzij natuurlijke oliën en klei polijst 
en herstelt het, maakt het oppervlak 
glad en geeft het een druipeffect. 

- Antibacteriële doek. 

Gemaakt in Europa (Duitsland)

55 x 36 cm

SILVER SPRAY
- Exclusieve formule die speciaal gegraveerde 
verzilverde en zilveren items  reinigt en polijst, 
waardoor er bescherming tegen aanslag 
ontstaat.

- Gegarandeerd geen residuen omdat een 
zeer dunne laag formule wordt aangebracht. 

- Bevat geen stoffen met acute 
toxiciteitseigenschappen bij inademing, 
inslikken of huidcontact. 

Gemaakt in Europa (België)

200 ml

SILVER POLISH
- Exclusieve, zeer effectieve formule met 
actieve ingrediënten, voor het reinigen 
van verzilverde en zilveren items. 

- Bevat een polijstmiddel dat een 
constante en gecontroleerde 
granulometrie garandeert, om 
microkrassen te vermijden. 

- Laat een beschermende film achter die 
oxidatie vertraagt.

Gemaakt in Europa (Nederland)

250 ml

SILVER GLOVES
- 100% katoenen zilversmeden-
handschoenen, met exclusieve Hagerty 
droge impregnering voor het reinigen 
van zilveren en verzilverde decoratieve 
voorwerpen, met bescherming tegen 
aanslag. 

- Dankzij de hoge kwaliteit van het 
breisel garanderen ze krasvrij gebruik. 

- Makkelijk in gebruik, je handen blijven 
schoon.

Gemaakt in RPC
1 par

WHITE METAL POLISH
- Exclusieve, zeer effectieve formule, voor 
het reinigen van staal, roestvrij staal en 
chroom. 

- Bevat een polijstmiddel dat een 
constante en gecontroleerde 
korrelgrootte garandeert om microkrasjes 
te voorkomen. 

- Laat een beschermende film achter die 
bestand is tegen oplossend vermogen en 
watervlekken. 

Gemaakt in Europa (Nederland)

250 ml
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LEATHER CARE
- Exclusieve Hagerty reinigende 
en verzorgende crème voor 
lederen meubels, kleding en 
accessoires. 

- Bevat natuurlijke carnaubawas, 
lanoline en glycerine, die het leer 
weer soepel en nobel maakt. 

- Net als een cosmetische 
crème beschermt de formule het 
lederen oppervlak tegen vocht en 
microkrasjes. 

Gemaakt in Europa (Nederland)

LEATHER SPRAY
- Makkelijk te gebruiken spray die leren 
meubels, kleding en accessoires reinigt en 
onderhoudt. 

- Dankzij de natuurlijke ingrediënten voedt en 
herstelt de formule het leeroppervlak. 

- Gebruiksvriendelijke sprayformulering, 
die een dunne laag aanbrengt zonder het 
oppervlak te overladen. 

Gemaakt in Europa (België)

WOOD CARE
- Exclusieve Hagerty reinigende 
en voedende crème voor alle 
soorten natuurlijk houten 
meubilair en decoratieve artikelen 

- Bevat Tectona Grandis-stoffen, 
die antioxiderende en reinigende 
eigenschappen hebben.

- Net als een cosmetische crème 
beschermt de formule het 
houtoppervlak.

Gemaakt in Europa (Nederland)

WOOD SPRAY
- Spray die houten meubels en decoratieve 
voorwerpen reinigt. 

- Dankzij de natuurlijke ingrediënten zal 
de formule de natuurlijke glans van het 
houtoppervlak voeden en herstellen. 

- Gebruiksvriendelijke sprayformulering, 
die een dunne laag aanbrengt zonder het 
oppervlak te overladen. 

Gemaakt in Europa (België)

COPPER, BRASS & BRONZE 
DUSTER
- 100% katoenen doek, met een 
exclusieve Hagerty droge impregnering 
voor het reinigen van koperen, messing 
en bronzen decoratieve voorwerpen, met 
anti-aanslageffect.

Dankzij natuurlijke oliën en klei polijst en 
herstelt het, maakt het oppervlak glad en 
geeft het een druipeffect. 

- Antibacteriële doek.

Gemaakt in Europa (Duitsland)

55 x 36 cm

COPPER, BRASS & BRONZE 
POLISH
- Exclusieve, zeer effectieve formule met 
actieve ingrediënten, voor het reinigen 
van koperen, messing en bronzen 
voorwerpen. 

- Bevat een polijstmiddel dat een 
constante en gecontroleerde 
korrelgrootte garandeert om 
microkrasjes te voorkomen. 

- Laat een beschermende film achter die 
oxidatie vertraagt.

Gemaakt in Europa (Nederland)

250 ml

250 ml

200 ml

250 ml

200 ml
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MULTIMEDIA SPRAY
- Exclusieve formule die schermen van 
multimedia-apparaten reinigt en ontvet. 

- Speciaal ontwikkeld voor kwetsbare 
schermen, laat een beschermfilm achter 
tegen vingerafdrukken. 

- Geeft een antistatisch effect. 

Gemaakt in Europa (Nederland)

ANTI-STATIC DUSTER
- 100% zachte katoenen doek, 
met exclusieve Hagerty droge 
impregnering voor antistatisch effect. 
Ideaal op kwetsbare oppervlakken: 
glanzend of mat plastic, schermen, 
gelakte of houten oppervlakken. 

- Dankzij de natuurlijke oliën in de 
formule, maakt het het oppervlak glad 
en heeft het een afdruipeffect 

- Antibacteriële doek. 

Gemaakt in Europa (Duitsland)

HIGH TECH
PLASTIC CARE
- Exclusieve formule voor het 
reinigen van kunststof en PVC 
meubelen, met een antistatisch en 
anti-vochtig effect. 

- Dankzij de consistentie van de 
formule en het spray-systeem, geen 
sporen of residuen achterblijvend. 

- Geen verandering in de kleuren 
van de plastic items.

Gemaakt in Europa (Frankrijk)

HIGH TECH CLOTH
- Microvezeldoek, 100% vrij van 
chemicaliën, voor het reinigen van 
kwetsbare oppervlakken (schermen, 
glazen, plastic oppervlakken). 

- Dankzij het hoogwaardige breiwerk 
maakt het geen krassen op de 
oppervlakken. 

- Machine wasbaar op 40 ° C.

Gemaakt in Europa (Duitsland)

55 x 36 cm

125 ml

40 x 36 cm

500 ml

CRYSTAL CLEAN
- Exclusieve Hagerty-formule 
ontwikkeld op basis van 
oplosmiddelen van plantaardige 
oorsprong om kristal te reinigen. 
Stof en vet vallen moeiteloos naar 
beneden zonder het kristal te 
beschadigen. 

- Gebruiksvriendelijke sprayfles.

Gemaakt in Europa (Frankrijk)

500 ml
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BLACK LINE
TAFELGEREI & KOKEN

SILVER BATH
FOR PERSONAL USE
- Exclusieve, zeer effectieve formule met actieve 
ingrediënten, voor het onderdompelen van zilveren 
en verzilverd bestek. Verwijdert aanslag en herstelt 
de glans in een paar minuten! 

- Gegarandeerd geen residuen of beschadigingen, 
dankzij de sterk verdunnende eigenschappen van 
reinigingsmiddelen, waardoor bescherming tegen 
aanslag ontstaat. 

- Inclusief mand voor eenvoudig gebruik

Gemaakt in Europa (Nederland)

SILVER CARE
- Exclusieve, zeer effectieve formule met 
actieve ingrediënten, voor eenvoudige 
reiniging van zilveren en verzilverde items, 
waardoor bescherming tegen aanslag langer 
wordt uitgesteld.  

- Bevat actieve stoffen, zeep en oplosmiddelen 
van plantaardige oorsprong, waardoor de 
items zonder schade kunnen worden gereinigd. 

- Gemakkelijk te gebruiken met een spons, uw 
handen en droogdoeken blijven schoon. 

Gemaakt in Europa (Nederland)

SILVER & MULTIMETAL 
FOAM
- Exclusieve, zeer effectieve formule 
met actieve ingrediënten, voor 
eenvoudige reiniging van zilveren en 
verzilverde items.  

- Bevat oppervlakte actieve 
stoffen, zeep en oplosmiddelen van 
plantaardige oorsprong, waardoor 
ze zonder schade kunnen worden 
gereinigd. 

- Gemakkelijk te gebruiken met een 
spons, uw handen en droogdoeken 
blijven schoon. 

Gemaakt in Europa (Nederland)

COOKTOP CARE
- Exclusieve Hagerty-formule voor 
het reinigen van keramische en 
inductie kookplaten. 

- Formule met diatomeeënaarde, 
natuurlijk ingrediënt dat voor de 
oppervlakken zorgt. 

- Laat een beschermende film achter 
tegen vlekken en vingerafdrukken. 

Gemaakt in Europa (Nederland)

580 ml

185 g

185 g

250 ml
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SILVER GUARD (CUTLERY ROLL)
- Fluwelen tas van hoge kwaliteit, met speciale impregnering 
tegen aanslag. 

- Beschermt tegen licht en microkrasjes.

- Helpt uw zilver beschermd te houden tegen oxidatie en klaar 
voor gebruik.

Verkrijgbaar in verschillende maten:

1. 12 messen   46.5 x 51 cm
2. 12 vorken   43.5 x 43 cm
3. 12 lepels   66 x 41 cm
4. 12 koffie lepels  48 x 32 cm
5. 12 fruit/vis messen  43.5 x 45 cm
6. 12 fruit/vis vorken  41.5 x 40 cm
7. 12 fruit lepels  59 x 40 cm
8.  5 hulpstukken  22 x 42 cm
Gemaakt in Europa (Italië)

SILVER GUARD (HOLLOWARE BAG)
- Fluwelen tas van hoge kwaliteit, met speciale impregnering 
tegen aanslag. 

- Beschermt tegen licht en microkrasjes.

- Helpt uw zilver beschermd te houden tegen oxidatie en klaar 
voor gebruik.

Verkrijgbaar in verschillende maten:

1. Dienbladen(inklapbaar) 30 x 30 cm
2. Dienbladen(inklapbaar) 40 x 40 cm
3. Dienbladen(inklapbaar) 45 x 65 cm

Gemaakt in Europa (Italië)

1 2

3 4

5 6 7 8

1 2 3
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