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NIEUWE

Iedereen in het vak maakt zijn handen vuil…  
verf en vernissen, afdichtmiddelen, lijm en PU-schuim komen  

er gewoonweg niet af met zeep en water.

“Wij hebben zoveel vertrouwen in de capaciteiten van ons product dat ze doen  

wat wij zeggen en meer, dat wij u graag uw geld teruggeven  

als u niet volledig tevreden bent.”

 
PRODUCTPRESTATIES

Het BIG WIPES™ merk is stevig verankerd en presteert vele malen 
beter dan andere producten op het gebied van reinigingskracht, 
gezondheid & veiligheid en gemak. 
Geen enkele andere reinigingsdoekjes die voor de Europese 
professionele vaklieden beschikbaar zijn kunnen substanties zo 
effectief verwijderen.      

WAT DE TESTEN ZEGGEN
•  In overeenstemming met DE NIEUWSTE EU-RICHTLIJN (EC) 

Nr. 1223/2009 – Cosmetische Producten 
Heeft in juli de EU Cosmetica Richtlijn van 1976 (76/768/EEC) 
vervangen. 2013 – dit beschermt de consumenten en verzekert 
dat alle cosmetische producten op de Europese markt veilig 
zijn. Het vereist dat de cosmetica, wanneer onder normale of 
redelijk voorzienbare omstandigheden wordt aangebracht,  
de menselijke gezondheid geen schade toebrengt.

•  Dermatologisch Getest 
Getest op echte mensen met geen enkel geregistreerd geval 
van irritatie

•  Antibacterieel Getest 
Big Wipes hebben een uitstekende antimicrobe werking en 
hebben de geteste stammen volledig geëlimineerd.

•  Leptospirose (ziekte van Weil) Getest 
Big Wipes zijn getest als effectieve maatregelen tegen de 
incubatie van de Leptospirosestam (Weil) RGA.

DE GROTE KANS
RED DE HANDEN 
VAN VAKLIEDEN

Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium 

Tel.: 0032 3 820 79 79
Fax: 0032 3 828 53 68

www.ab-safety.eu



...EN
 HANDEN ZIJN HUN ME ST WA RDEVOL E GERE DSCHAP!

Iedereen in het vak maakt zijn handen vuil…  
verf en vernissen, afdichtmiddelen, lijm en PU-schuim komen  

er gewoonweg niet af met zeep en water.

DE VUILE WAARHEID
FEIT!



DE KANS!

Elke dag lopen er vakmensen bij uw klanten  
binnen die een echte handreiniger nodig hebben...

     ...en vergeet tevens de automonteurs, 

doe-het-zelvers, ingenieurs, fabrieksmedewerkers, boeren,  

landbouwers, thuisgebruikers, etc. niet....

“Wij hebben zoveel vertrouwen in de capaciteiten van ons product dat ze doen  

wat wij zeggen en meer, dat wij u graag uw geld teruggeven  

als u niet volledig tevreden bent.”

MAAK SCHOON MET BIG WIPES...

FEIT!



NO MESS, NO FUSS, QUICK & EFFECTIVE

GROTER, DIKKER, BESTENDIGER!

NIEUWE

VUIL
ANTI-BACTERIAL

4X4FORMULE
4X4

HARD VOOR  
✔  4X KRACHTIGE REINIGERS – pakt verf, lijm, olie &  

afdichtingsmiddelen, vet en vuil snel en gemakkelijk aan
✔  4X HUIDCONDITIONERS – Aloë Vera, Glycerine, Lanoline &  

Vitamine E helpen bij de bescherming, voeding en  
hydratering van de huid

✔  DERMATOLOGISCH GETEST en beoordeeld in overeenstemming  
met de meest recente EU-richtlijn 1223/2009 voor cosmetische  
producten – geen enkel geregistreerd geval van irritatie

✔  GIGANTISCHE >99% Antibacteriële bescherming
✔  VRIJ VAN CONSERVEERMIDDELEN
✔  BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

VERBETERDE  
4X4 FORMULE

3 VARIANTEN OM UIT TE KIEZEN
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E

4X4

GEEN ROMMEL, GEEN GEDOE, SNEL & EFFECTIEF

✔ Unieke Styling
✔  Handzame bus
✔  Grote Hoeveelheid,  

80-120 doekjes

HET BESTE IS ZOJUIST BETER GEWORDEN!

NIEUWE  VERPAKKING

NIEUWE

ZACHT VOOR UW HANDEN



UNIEKE VERZEGELINGSDEKSEL

 
✔  4X KRACHTIGE REINIGERS – pakt verf, lijm, olie &  

afdichtingsmiddelen, vet en vuil snel en gemakkelijk aan
✔  4X HUIDCONDITIONERS – Aloë Vera, Glycerine, Lanoline &  

Vitamine E helpen bij de bescherming, voeding en  
hydratering van de huid

✔  DERMATOLOGISCH GETEST en beoordeeld in overeenstemming  
met de meest recente EU-richtlijn 1223/2009 voor cosmetische  
producten – geen enkel geregistreerd geval van irritatie

✔  GIGANTISCHE >99% Antibacteriële bescherming
✔  VRIJ VAN CONSERVEERMIDDELEN
✔  BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

GETEXTURISEERDE SCRUB-  
& REINIGINGSDOEKJES 
Dubbelzijdig voor de zwaarste klussen,  
wanneer u echt door het zwaarste vuil  
moet gaan.

3 VARIANTEN OM UIT TE KIEZEN

HEAVY-DUTY

SUPERSTERKE ABSORBERENDE DOEKJES 
Maak die grote gemorste oppervlakken  
schoon met onze supersterke, zeer  
scheurbestendige, multifunctionele doekjes.

MULTI-PURPOSE

SUPERABSORBERENDE BIODOEKJES 
Dezelfde reinigingskracht als een  
Multifunctioneel doekje, maar het  
biologisch afbreekbare & composteerbare  
alternatief voor op water gebaseerde  
producten.

MULTI-SURFACE

VITAMINE E & GLYCERIN
E

ZIJ VERWIJDEREN  
ALLEMAAL:

✔ Flip naar boven om de openen
✔  Flip naar beneden & klik  

het dicht
✔ Anti-vingerbeknelling
✔  Slimme uitgifte: 

Trek links voor enkel doekje 
Trek rechts voor meerdere  
doekjes

DE NIEUWE GENERATIE
HEAVY-DUTY

40 zajke 
2424

80 bak 
2420

240 emmer 
2427

POWER SPRAY
SCRUB & CLEAN 
POWER GEL

1L Power Spray 
2448

1L Power Gel 
2450

80 bak muurbeugel 
2421

SUPERSTERKE ABSORBERENDE DOEKJES

MULTI-PURPOSE

40 zajke 
2414

80 bak 
2410

Pro Pack 120 bak 
2412

MULTI-SURFACE

Bio Formule

Bio Formule

Bio Formule

SUPERABSORBERENDE BIODOEKJES

80 bak 
2440

BIOLOGISCHE FORMULE EN MATERIAAL
✔  Afbreekbaar, de volledig groene optie

(Summer 2014)

(Summer 2014)

✔ Unieke Styling
✔  Handzame bus
✔  Grote Hoeveelheid,  

80-120 doekjes

NIEUWE  VERPAKKING

GETEXTURISEERDE SCRUB- & REINIGINGSDOEKJES

■  VERF  
■  LIJM  
■  PU-SCHUIM  
■  SILICONEN  
■  KIT  
■  OLIE  
■  VUIL 
■  EN MEER…
VAN HANDEN, GEREEDSCHAP  
& OPPERVLAKKEN

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔



80 wipe tub

POS & SUPPORT
OPVALLEND, 
INTERESSANT, 

VERKOOPPUNT



Freestanding Display Unit (FSDU)  
32 x 80  baks

 2420 Heavy-Duty  ● 
 2410 Multi-Purpose  ● 
 2440 Multi-Surface  ●

Gemixte, Vrijstaande  
Displayeenheid (MFSDU) 

Toonbankdisplay (CDU) 
8x80 dozen (+navuleenheid van 8 dozen)
 2420 Heavy-Duty  ● 
 2410 Multi-Purpose  ● 
 2440 Multi-Surface  ●

Gecombineerd modulair display (2 x FSDU, 1 x MFSDU)

ER ZIJN GROOTHANDELAREN BESCHIKBAAR VOOR  
ELKE VARIANT & ELK ASSORTIMENT

TENTOONSTELLINGEN, SHOWS, PROMOTIES IN DE WINKEL, PR, ADVERTENTIES, WEBSITE, VIDEO’S,  
NOEM HET OP EN WIJ DOEN HET!

MAAKT HET LEVEN VAN DISTRIBUTEURS &  
HERVERKOPERS GEMAKKELIJKER



 

“Wij hebben zoveel vertrouwen in de capaciteiten van ons product dat ze doen  

wat wij zeggen en meer, dat wij u graag uw geld teruggeven  

als u niet volledig tevreden bent.”

ONZE GARANTIE

WWW.BIGWIPES.COM

 
PRODUCTPRESTATIES

Het BIG WIPES™ merk is stevig verankerd en presteert vele malen 
beter dan andere producten op het gebied van reinigingskracht, 
gezondheid & veiligheid en gemak. 
Geen enkele andere reinigingsdoekjes die voor de Europese 
professionele vaklieden beschikbaar zijn kunnen substanties zo 
effectief verwijderen.      

WAT DE TESTEN ZEGGEN
•  In overeenstemming met DE NIEUWSTE EU-RICHTLIJN (EC) 

Nr. 1223/2009 – Cosmetische Producten 
Heeft in juli de EU Cosmetica Richtlijn van 1976 (76/768/EEC) 
vervangen. 2013 – dit beschermt de consumenten en verzekert 
dat alle cosmetische producten op de Europese markt veilig 
zijn. Het vereist dat de cosmetica, wanneer onder normale of 
redelijk voorzienbare omstandigheden wordt aangebracht,  
de menselijke gezondheid geen schade toebrengt.

•  Dermatologisch Getest 
Getest op echte mensen met geen enkel geregistreerd geval 
van irritatie

•  Antibacterieel Getest 
Big Wipes hebben een uitstekende antimicrobe werking en 
hebben de geteste stammen volledig geëlimineerd.

•  Leptospirose (ziekte van Weil) Getest 
Big Wipes zijn getest als effectieve maatregelen tegen de 
incubatie van de Leptospirosestam (Weil) RGA.

WAT KLANTEN ZEGGEN
“Het gebruik van hoogwaardige producten maakt mijn werk 

gemakkelijker… Jullie producten voldoen op alle fronten. BIG WIPES 
zijn mijn favoriete doekjes en gewoonweg de beste.”

Schilder & Decorateur

“Vandaag jullie Heavy-Duty gebruikt om 2deels kit van mijn 
vulmessen te verwijderen – er is niets effectiever. ” 

Bouwvakker

“Ik heb de Big Wipes op de ELEX-tentoonstelling in Manchester 
gekocht. Laatst kregen zij een beetje olie van mijn boor uit een wit 

tapijt. Ik ben een klant voor het leven!!” 
Elektricien

“Ik zit onder het vuil. Ik kan deze dagen best wat Big Wipes in mijn 
bus gebruiken. Big Wipes zijn perfect voor het verwijderen van de 

overmatige siliconen.” 
Loodgieter

WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN
“Een verhoging van 63% in de verkoop van Big Wipes in dezelfde 

periode is alleszeggend – en jullie displays hebben onze saaie winkel 
veranderd in een kleurrijke winkel ”

Winkelmanager, Bouwhandelaar

 “Het is gemakkelijk om klanten te verkopen wat zij willen hebben – 
de Big Wipes displays hebben ons geholpen dingen te omvatten die 
zij echt nodig hebben – wij zijn meer dan tevreden over de verkoop 

en klanten hebben ons zelfs bedankt voor de aanbeveling!”
Categoriemanager, Loodgietershandelaar

  “Big Wipes als toevoeging aan de verkoop heeft bewezen een grote 
hit te zijn onder de werknemers en klanten – gecombineerd met de 
gigantische invloed van de FDSU´s om ervoor te zorgen dat we zelfs 

verkopen wanneer het team bezig is.”
Winkelmanager, Decorateurhandelaar

RED DE HANDEN 
VAN VAKLIEDEN

Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium 

Tel.: 0032 3 820 79 79
Fax: 0032 3 828 53 68

www.ab-safety.eu


