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Beste lezer, 

 

Wc-papier en wc-rolhouders, zeep- en zeepdispensers, luchtverfrissers en 
handdoekjes. Te veel om op te noemen.  

De overeenkomst tussen al onze supplies is dat ze milieuvriendelijk zijn en u heeft 
hierbij keuze uit een ruim aanbod.  

Samen met u bekijken wij welke supplies voor uw onderneming noodzakelijk en/of 
gewenst zijn. Door bundeling van orders kunnen wij artikelen scherp geprijsd 
aanbieden. Succlean levert supplies bij veel van onze opdrachtgevers in de gehele 
regio. 

In deze brochure treft u een kleine greep uit ons assortiment aan. Voor een 
maatwerkofferte kunt u contact opnemen via uw online klantenportal of door een 
email te sturen aan martijn@succlean.nl.  

 

Martijn Jansen 
Commercieel manager 
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Ewepo Handdoekdispenser midi 
 
De Ewepo handdoekdispenser midi is een sterke en functionele optie voor C- en Z-
gevouwen handdoekjes.  

 

Artikelnummer : 175542 
Besteleenheid  : stuk 
Kleur   : wit 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 

Vulling voor Ecowipe handdoekdispenser midi 
Ecowipe handdoeken naturel ZZ-vouw, wit 
1-laags. Afmeting: 25x 23 cm 
Verpakking: 5000 stuks (20 x 250 stuks) 

 Artikelnummer: 11607200 
 Prijs: op aanvraag 

Ecowipe handdoeken Z-vouw, 2-laags 
Verpakking: 3200 stuks 

 Artikelnummer: 11607250 
 Prijs: op aanvraag 
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Ecowipe midi poetsrol dispenser 
 
Poetsroldispenser 

 

Artikelnummer : 175537 
Besteleenheid  : stuk 
Kleur   : wit 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 

 
 
 

Vulling voor Ecowipe midi poetsrol dispenser 
Ecowipe ECO midi poetsrol, wit  
1-laags 
Verpakking 6 x 280 meter 

 Artikelnummer: 17500 
 Prijs: op aanvraag 
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Pearl Black Midi poetsroldispenser 
 
De Pearl Line staat voor hoogwaardige betaalbare kwaliteit en heeft een uitstraling van een 
parel. De Pearl Line is een unieke dispenserlijn, met een tijdloos design die past in elk 
interieur. Er is niet alleen gekeken naar het design maar ook naar de functionaliteit voor de 
professionele gebruiker. 

Deze chique zwarte dispenser is te openen door middel van een drukknop maar kan ook 
worden afgesloten met een universele sleutel. 

 
Artikelnummer : 4311154 
Besteleenheid  : stuk 
Afmeting  : 36,5 x 25 x 23 cm 
Kleur   : zwart (ook in wit verkrijgbaar) 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag  

Vulling voor Pearl black midi poetsroldispenser 
Ecowipe ECO midi poetsrol, wit  
1-laags 
Verpakking 6 x 280 meter 

 Artikelnummer: 17500 
 Prijs: op aanvraag 
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Pearl White Duo toiletrolhouder compact 
 
De Pearl Line staat voor hoogwaardige betaalbare kwaliteit en heeft een uitstraling van een 
parel. De Pearl Line is een unieke dispenserlijn, met een tijdloos design die past in elk 
interieur.  Er is niet alleen gekeken naar het design maar ook naar de functionaliteit voor de 
professionele gebruiker. 
 
Deze frisse witte dispenser is te openen door middel van een drukknop maar kan ook 
worden afgesloten met een universele sleutel. 
 
De transparante cover maakt in één oogopslag duidelijk hoeveel papier er in de dispenser 
aanwezig is.  

 Geschikt voor 2 rollen 
 Ook geschikt voor rollen met een maximale ø150 mm (compact rol) 

 

 
Artikelnummer : 431002 
Besteleenheid  : stuk 
Afmeting  : 18,8 x 29,5 x 17,3 cm 
Inhoud   : 2 rollen 
Kleur   : wit (ook in zwart verkrijgbaar) 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 
 

Vulling voor Ecowipe duo toiletrol dispenser 
Ecowipe toiletpapier tissue, hoogwit  
2-laags 
Verpakking: 40 rollen à 400 vel 

 Artikelnummer: 10207005 
 Prijs: op aanvraag 

Ecowipe toiletpapier tissue, wit 
4-laags, ultra soft 
Verpakking: 72 rollen à 160 vel 

 Artikelnummer: 404578 
 Prijs: op aanvraag 
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Ewepo zeepdispenser 
 
Ewepo Zeepdispenser vrij navulbaar. 
 

 

Artikelnummer : 175500 
Besteleenheid  : stuk 
Afmeting  : 25 x 11,5 x 11,5 cm 
Inhoud   : 900 ml 
Kleur   : wit 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 
 

Vulling voor Ewepo zeepdispenser 
Ewepo Spring geparfumeerde handzeep 
Verpakking: 6 x 1 liter 

 Artikelnummer: 04100081 
 Prijs: op aanvraag 

Ewepo Spring geparfumeerde handzeep 
Verpakking: 2 x 5 liter 

 Artikelnummer: 04100083 
 Prijs: op aanvraag 
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Ecowipe foamzeepdispenser 
 
Deze Ecowipe foamzeepdispenser is zowel met navulfles als met pouches te gebruiken. 
Ideaal voor diverse sanitaire ruimtes, met één duw tegen de cover geeft deze dispenser een 
gedoseerde hoeveelheid foamzeep.  

 

Artikelnummer : 175502 
Besteleenheid  : stuk 
Afmeting  : 25 x 11,5 x 11,5 cm 
Inhoud   : 900 ml 
Kleur   : wit 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 

Vulling voor Ecowipe foamzeepdispenser 
Ewepo foamzeep ECO 
Verpakking: 2 x 5 liter 

 Artikelnummer: 04000090 
 Prijs: op aanvraag 
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Ewepo Spraydispenser 
 
Voor optimale hygiëne zijn waterdichte protocollen niet genoeg. U zult het uw medewerkers 
of gasten ook gemakkelijk moeten maken om hun handen te desinfecteren. 
 
Dat doet u bijvoorbeeld met deze spraydispenser, goed voor 400 ml handalcohol of 
oppervlakte desinfectiealcohol. Als u op voldoende plaatsen zo’n spraydispenser hangt, helpt 
u de verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Met de push cover laat de 
spraydispenser zich gemakkelijk bedienen.  

 

Artikelnummer : 175508 
Besteleenheid  : stuk 
Inhoud   : 400 ml 
Kleur   : wit 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 

 

Vulling voor Ewepo spray dispenser 
Ethades desinfectiemiddel 
Verpakking: 2 x 5 liter 

 Artikelnummer: 04050015 
 Prijs: op aanvraag 
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Uriwave Luchtverfrisserdispenser Intensity 
 
De enige dispenser ter wereld die het parfum verspreidt via de voorkant. Het volstaat om 
enkel het deksel aan de voorkant af te nemen en te vervangen. Bij de meeste apparaten 
moet je de geurverspreider openen, de vulling eruit halen en de dispenser terug sluiten. 
 
Milieuvriendelijk 
Vullingen van de Intensity zijn 100 % recyclebaar en zijn conform de VOS regelgeving 
(Vluchtige Organische Stoffen). Ze worden gefabriceerd met 50% minder energie dan de 
traditionele vullingen in plastiek en metaal. 
 
Geurverspreiding gedurende 30 dagen 
Parfum wordt doorlopend verspreid gedurende 30 dagen zonder verschil in intensiteit  
(hoog en laag) zoals men bij de spray dispensers meestal vaststelt. 
 
Gemakkelijk in gebruik 
Het volstaat om het deksel aan de voorkant af te nemen en te vervangen door een nieuwe. 

 

Artikelnummer : 08010130 
Besteleenheid  : stuk 
Kleur   : wit 
Materiaal  : kunststof 
Exclusief  : batterijen 
Geuren  : keuze uit de geuren Mango, Ocean Mist en Komkommer-meloen 
Prijs   : op aanvraag 

Vulling voor Ewepo Uriwave luchtverfrisserdispenser 
Geur: Mango 
Verpakking: 12 stuks 

 Artikelnummer: 04088020 
 Prijs: op aanvraag 

Geur: Komkommer-meloen 
Verpakking: 12 stuks 

 Artikelnummer: 04088021 
 Prijs: op aanvraag 

Geur: Ocean Mist 
Verpakking: 12 stuks 

 Artikelnummer: 04088022 
 Prijs: op aanvraag 

*Navullingen zijn ook per stuk verkrijgbaar. 
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Ewepo Pearl White Luchtverfrisser dispenser 
 
De Pearl Line staat voor hoogwaardige betaalbare kwaliteit en heeft een uitstraling van een 
parel. De Pearl Line is een unieke dispenserlijn, met een tijdloos design die past in elk 
interieur. Er is niet alleen gekeken naar het design maar ook naar de functionaliteit voor de 
professionele gebruiker. 
 
Deze frisse witte dispenser is te openen door middel van een drukknop maar kan ook 
worden afgesloten met een universele sleutel. De transparante cover maakt in één 
oogopslag duidelijk hoeveel papier er in de dispenser aanwezig is.  
 

 

Artikelnummer : 431501 
Besteleenheid  : stuk 
Kleur   : wit (ook in zwart verkrijgbaar) 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 

 

Vulling voor Ewepo Pearl White luchtverfrisser dispenser 
Euro Aerosol diverse geuren  
Verpakking 12 x 100 ml 

 Artikelnummer: 490768 
 Prijs: op aanvraag 

* Elk flacon is goed voor 3000 keer sprayen wat goed is voor 90 dagen frisse geur. Met één spray kan een ruimte 
van circa 100m² voor 15 minuten verfrist worden. De vullingen zijn CFK vrij. 
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Toiletborstel inclusief houder 
 

 

Artikelnummer : 3013 
Besteleenheid  : stuk 
Kleur   : wit  
Materiaal  : kunststof 
Inhoud   : 1 set 
Prijs   : op aanvraag 

  



Schoonmaakbedrijf Succlean B.V. 
Grasdrogerijweg 23, 3833 BZ Leusden 
033-494 45 34 | info@succlean.nl | www.succlean.nl | KVK 57371458 

Toiletborstel inclusief houder (gesloten) 
 

 

Artikelnummer : 3021 
Besteleenheid  : stuk 
Kleur   : wit  
Afmeting  : 41 x 13,3 x 13,5 cm 
Materiaal  : kunststof 
Inhoud   : 1 set 
Prijs   : op aanvraag 
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MTS Hygiënebak 
 
Door het unieke openingssysteem van deze hygiënebak het geen inkijk en worden nare 
luchtjes voorkomen. 

 Een handige compacte 8 liter afvalbak. 
 Neemt weinig ruimte in beslag 

 

 
 
Artikelnummer : 431408 
Besteleenheid  : stuk 
Kleur   : wit  
Afmeting  : 8 liter 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 
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PlastiQline afvalbak PQA23 

 
 
Artikelnummer : 85651 
Besteleenheid  : stuk 
Kleur   : wit  
Afmeting  : 23 liter 
Materiaal  : kunststof 
Prijs   : op aanvraag 

 

Aanvullende prijsinformatie: 
* Alle eventueel genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief 21% btw. 
* Op alle leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
* Orders vanaf € 195,00 zijn franco thuis 
* Bij orders onder € 195,00 wordt € 22,50 verzend/administratiekosten berekend 
* Exclusief eventuele montagekosten.  
* De montagekosten bedragen € 37,50 bij 1 dispenser. Bij 2 of meer dispensers betaald u € 17,50 per dispenser. 

 


