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Vlekkenduivels

Personalisatie
Convenience

Specifieke vlekverwijdering

Voor elke vlek, een bijpassende oplossing

• 8 Vlekkenduivels geschikt voor meer dan 100 soorten vlekken
• Bewezen effectiviteit: studie CTTN-IREN 2016
• Duidelijke communicatie op de verpakking
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Vlekverwijdering

PROBLEEM

TRENDS

https://www.dr-beckmann.nl/nl/raadgever/vlekkenabc/


Ossengal

Vlekverwijdering

Producten op basis van natuurlijke ingrediënten

Vlekverwijdering

Ossengal, een natuurlijk product voor vlekverwijdering

• Bewezen effectiviteit
• Beschikbaar in diverse uitvoeringen:

• Ossengalzeepblok
• Roll-on
• Ossengalzeep met vlekkenborstel
• Ossengalzeep met vlekkenspray voor delicate textielsoorten

• Vloeibare ossengalzeep als waskrachtversterker

TREND
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Kleinere gezinnen
Convenience
Duurzaamheid

Kleurdoorloop en verkleuring

Voorkomt kleurdoorloop
Verwijdert ongewenste verkleuringen

• Colour & Dirt Collector
• Handige doekjes voor in de machine
• Beschermt kleding tegen kleurdoorloop
• Bespaart tijd en energie – maakt je leven makkelijker!

• Ontkleurder voor het ontkleuren van doorgelopen was

Kleurbehoud

Wasverzorging

TRENDS
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Witmakers

Wassen op lagere temperaturen
Convenience

Vergrauwing en vergeling van witte was

3 x een stralend witte was

• Active White Doekjes
• Handige doekjes voor in de machine
• Om het wit van uw was te behouden

• Super Wit
• Voorgedoseerde waszakjes voor in de machine
• Om vergrauwde en vergeelde was terug wit te maken

• Vitrage Wit
• Voorgedoseerde waszakjes voor in de machine
• Om uw witte gordijnen te ontdoen van stof, vergeling, nicotine en vet

→ Effectief bij temperaturen vanaf 20°C
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Sport & Activewear

Wasverzorging

Wassen op lagere temperaturen
Resten van verzorgingsproducten laten vlekken achter

Vlekken van deodorant en zweet
Onaangename geuren in stoffen

• Vlekkenspray Deo&Zweet
. De  oplossing voor een dagelijks probleem

• Geurverwijderaar
• Voor synthetische stoffen die geuren vasthouden
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Wassen op lagere temperaturen
Wassen met vloeibaar wasmiddel

Wasmiddelresten die vervuilen en onaangename geuren achterlaten

Een schone wasmachine met behulp van actieve carbon

• Wasmachine Onderhoudsreiniger
• Houdt de machine schoon en fris
• Voor regelmatig gebruik (min. 3x / jaar)
• Geschikt voor reiniging van rubberdichting en wasmiddelbakje

• Ultra Intensieve Wasmachine Reiniger
• Grondige reiniging 
• Bij zware vervuiling en hardnekkige heurginder

met actieve carbon

Wasmachine reiniging

Huishoudelijke schoonmaak
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Keukenreiniging

Huishoudelijke schoonmaak

Specialisatie
Duurzaamheid

Specifieke schoonmaakbehoefte bij consument

Specialist in keukenreiniging

Glaskookplaatreiniging
• Vitrokeramische poetssteen voor hardnekkige vervuiling

• Kookplaatreiniger voor ingebrand voedsel ! vrij van micro-plastics 

• Kookplaat Glansreiniger voor langdurige glans en streeploos reinigen

• Reinigingsmesje voor een veilige verwijdering van hardnekkig vuil

Oven & BBQ Active Gel
• Reinigingsgel die hecht aan verticale oppervlakken
• Geurloos en voedselveilig

Poetssteen
• Manusje-van-alles in het huishouden ! vrij van micro-plastics 
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