OdoCare Artikelenlijst 2016

Adv. Prijs incl. 21% btw

OdoCare 45L incl. stalen wielen
Art.nr: 5145 kleur zwart (zonder wielen, op aanvraag)
Art.nr: 5146 kleur zwart inclusief stalen wielen
Omschrijving uitvoeringen 45L:
Gesloten opslagsysteem, geschikt voor opslag van ongeveer 7-9 inco’s.
Standaard geleverd met 1 disposable en twee OdoCare afvalzakken.

€ 295,00
€ 341,00

OdoCare 75L incl. stalen wielen
Art.nr: 5077
Omschrijving:
OdoCare gesloten opslagsysteem, Geschikt voor opslag van ongeveer 15-18 inco’s.
Standaard geleverd met 1 disposable en twee OdoCare afvalzakken

€ 441,00

* In case raw material prices, local costs and/or exchange rates fluctuate with > 5% we are entitled to adjust the prices accordingly.
All our trading and operations are subject to our general conditions as registered at the Amsterdam court. International road transport activities are
subject to the C.R.M. conditions, latest version

OdoCare Artikelenlijst 2016

Accesoires

Adv. Prijs incl. 21% btw

Art.nr: 7036
Omschrijving:
Disposable binnenzijde, verpakt per 36 stuks.

€ 36,00

Art.nr: 7101
Omschrijving:
250 OdoCare afvalzakken (wavetop) 160Ltr voor de OdoCare 45L
Art.nr: 7102
Omschrijving:
250 OdoCare afvalzakken (wavetop) 180Ltr voor de OdoCare 75L

€ 76,00

€ 85,00

Omschrijving:
Odocare afvalzakken voor de opslag van incontinentiemateriaal. De OdoCare afvalzakken zijn
speciaal ontworpen voor de OdoCare afvalemmers.

* In case raw material prices, local costs and/or exchange rates fluctuate with > 5% we are entitled to adjust the prices accordingly.
All our trading and operations are subject to our general conditions as registered at the Amsterdam court. International road transport activities are
subject to the C.R.M. conditions, latest version

OdoCare Artikelenlijst 2016

Adv. Prijs incl. 21% btw

Art.nr: 2012
€ 80,00
Omschrijving
Hygiene bags (100 strips, à 10 zakjes per strip) 1 inco per hygienebag.
Preventieve en hygiënische verwerking van incontinentiemateriaal. Verlengd de levensduur
Van de OdoCare afvalemmer doordat de OdoCare trommel schoon blijft.

Art.nr: 7400
Omschrijving
OdoCare RVS mandje voor montage aan achterzijde van de OdoCare afvalemmer.
Te gebruiken voor o.a. de opslag van nitril handschoenen, ontsmettingsmiddelen
en andere hulpmiddelen.

€ 30,00

* In case raw material prices, local costs and/or exchange rates fluctuate with > 5% we are entitled to adjust the prices accordingly.
All our trading and operations are subject to our general conditions as registered at the Amsterdam court. International road transport activities are
subject to the C.R.M. conditions, latest version

OdoCare Artikelenlijst 2016

Adv. Prijs incl. 21% btw

Art.nr: 6525
Omschrijving
OdoCare waskarkoppeling, lengte 25cm. Verkrijgbaar in 15-en 75ml.

€op aanvraag

Onderhoud

Art.nr: 7321 (klein 15ml)
€ 4,50
Art.nr: 7320 (groot 75ml)
€ 12,50
Omschrijving
OdoCare Silconen onderhoudsgel. Voor het bewerken & onderhouden
van de witte siliconen rand van de trommelhouder. De trommel blijft soepel draaien als de witte
rand behandeld wordt met deze onderhouds gel.
SanaLife B.V.
Hoofdstraat 45B-105
7213 CR Gorssel
The Netherlands
Email: info@sanalife.nl
Tel.: +31(0)575 760080
Fax.: +31(0)84 7138309
IBAN: NL26 RABO
0135266475
BIC: RABONL2U
VAT: NL 806758995B01
KvK NL: 39066621
* In case raw material prices, local costs and/or exchange rates fluctuate with > 5% we are entitled to adjust the prices accordingly.
All our trading and operations are subject to our general conditions as registered at the Amsterdam court. International road transport activities are
subject to the C.R.M. conditions, latest version

