
 

 

Overzicht Suma actie assortiment  
 

Allesreinigers en ontvetters  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2 - SUMA ALLES REINIGERS  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

7010025 Suma Multi D2 6 x 2 l Suma Multi D2 is een krachtige allesreiniger voor het reinigen van 

harde oppervlakken in grootkeukens.

83,47€           66,78€           

7508233 Suma Multi D2 - can 2 x 5 l Suma Multi D2 is een krachtige allesreiniger voor het reinigen van 

harde oppervlakken in grootkeukens.

62,04€           49,63€           

7517316 Suma Multipurpose Cleaner D2.3 - SmartDose 2 x 1,4 l Suma Multipurpose Cleaner D2.3 is een allesreiniger voor reiniging 

van watervaste oppervlakken, vloerreiniging, handafwas en 

glasreiniging.

53,74€           42,99€           

A100394 Suma Total D2.4 - can 2 x 5 l Geconcentreerde allesreiniger voor in de keuken. Sterk ontvettend. 

Reiniging en desinfectie in één stap kan in combinatie met Suma Tab 

D4.

76,12€           60,89€           

7513781 Suma Total D2.4 conc - Divermite pouch 4 x 1,5 l Suma Total-conc, superieure laagschuimende allesreiniger met sterk 

ontvettende werking. Unieke navulzak t.b.v. de Divermite dispenser.

117,96€         94,36€           

D3 - SUMA KRACHTIGE ONTVETTERS  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

7010036 Suma Extend D3 6 x 2 l Keukenontvetter.Aluminium veilig, en gebruiksklaar ontvettingsmiddel 

voor zware vervuiling, inclusief flexibele schuimlans.

87,18€           69,74€           

7512919 Suma Gel Force D3.2 - can 2 x 5 l Krachtig gelreinigingsmiddel, toepasbaar in grootkeukens, door de 

goede hechting van het product aan oppervlakken is actie 

(schrobben) overbodig.

74,36€           59,48€           

7515248 Suma Degreaser Pur-Eco D3.9 6 x 2 l Krachtige ontvetter voor keukenapparatuur. Voorzien van EU 

Ecolabel

91,26€           73,01€           

100862178 Suma Break Up D3.5 - can 2 x 5 l Suma Break Up D3.5 is een geconcentreerde vloeibare ontvetter voor 

de reiniging van zwaar vervuilde oppervlakken in de keuken.

65,50€           52,40€           



 

 

 

 

Vervolg overzicht Suma actie assortiment  
 

Ontkalkers, Glasreiniging en RVS Onderhoudsmiddelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5 - SUMA ONTKALKERS  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

100834192 Suma Calc D5 6 x 2 l Geconcentreerd ontkalkingsmiddel voor periodiek gebruik. Voor het 

verwijderen van kalkaanslag van keukenapparatuur zoals; 

vaatwasmachines, au-bain-maries, thee- en koffiemachines.

116,97€         93,57€           

G11954 Suma Calc D5 - can 2 x 5 l Geconcentreerd ontkalkingsmiddel voor periodiek gebruik. Voor het 

verwijderen van kalkaanslag van keukenapparatuur zoals; 

vaatwasmachines, au-bain-maries, thee- en koffiemachines.

76,92€           61,54€           

D6 - SUMA GLASREINIGING  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

7511964 Suma Rapid D6 6 x 750 ml Gebruiksklare sprayreiniger voor het streeploos reinigen van glas en 

andere waterbestendige harde oppervlakken.

39,23€           31,39€           

D7 - SUMA ONDERHOUDSMIDDELEN RVS  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

7010209 Suma Inox Classic D7 6 x 750 ml Gebruiksklaar onderhoudsmiddel en reiniger voor RVS oppervlakken. 88,90€           71,12€           

7513553 Suma Inox D7.1 6 x 750 ml Suma Inox is een onderhoudsmiddel, geeft glans aan roestvaststaal. 

Vuilafstotende, unieke formule. Laat geen vette laag achter.

88,90€           71,12€           



 

 

 

Vervolg overzicht Suma actie assortiment  
 

Oven-, Grill- en Friteusereiniging  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D9 - SUMA OVEN- GRILL- EN FRITEUSEREINIGING  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

7519518 Suma Grill D9 - flacon + schuimlans 3 x 2 x 750 ml Krachtige oven- en grillreiniger voor periodieke verwijdering van 

zware vervuilingen van o.a. ovens, bakplaten en grills.

57,65€           46,12€           

7010064 Suma Grill D9 - flacon + schuimlans 6 x 2 l Krachtige oven- en grillreiniger voor periodieke verwijdering van 

zware vervuilingen van o.a. ovens, bakplaten en grills, inclusief 

schuimlans.

124,62€         99,70€           

7010157 Suma Grill D9 - can 2 x 5 l Krachtige oven- en grillreiniger voor periodieke verwijdering van 

zware vervuilingen van o.a. ovens, bakplaten en grills, inclusief 

schuimlans.

102,70€         82,16€           

6068775 Suma Grill Hi-temp D9.8 6 x 2 l Suma Grill Hi-Temp is een

oven- en grillreiniger speciaal ontwikkeld voor een optimale prestatie 

bij nog warme ovens, bakplaten en grills (max 100°C).

137,81€         110,25€         

7010069 Suma Frit D9.1 10 kg Krachtige ontvetter in poedervorm voor periodieke reiniging van 

friteuses en filters van afzuigkappen

72,37€           57,89€           

100849178 Suma Auto Oven Clean D9.10 - can 2 x 5 l Suma Auto Oven Clean D9.10 is een geconcentreerde vloeibare 

reiniger voor ovens. Het bevat alkalische ingrediënten en een 

oppervlakteactief bestanddeel voor verwijdering van vetten en 

eiwitten. 

84,41€           67,53€           

100844222 Suma Auto Oven Rinse D9.11 - can 2 x 5 l Suma Auto Oven Rinse D9.11 is een geconcentreerd zuur 

naspoelmiddel. Het product bevat laag schuimende bestanddelen 

voor snelle en streeploze droging van de oven. Voorkomt 

kalkaanslag. 

84,41€           67,53€           

100833185 Suma Auto Oven 2in1 DA9.10 - can 2 x 5 l Suma Auto Oven 2in1 DA9.10 is een geconcentreerde ovenreiniger 

met geïntegreerd naspoelmiddel voor ovens met een automatisch 

reinigingsprogramma.

112,92€         90,34€           



 

 

Overzicht SURE actie assortiment  
 

Afwasmiddel, allesreiniger, ontvetter, ontkalker en grillreiniger  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht SURE actie assortiment  
 

Afwasmiddel, allesreiniger, ontvetter, ontkalker en grillreiniger  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURE  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

101100583 SURE Hand Dishwash  - handafwasmiddel 6 x 1 l Sure Hand Dishwash, geconcentreerde professionele, vloeibare en 

plantaardig afwasmiddel en ontvetter. 100% biologisch afbreekbaar.

33,25€           26,60€           

101100604 SURE Hand Dishwash  - handafwasmiddel 2 x 5 l Sure Hand Dishwash, geconcentreerde professionele, vloeibare en 

plantaardig afwasmiddel en ontvetter. 100% biologisch afbreekbaar.

44,35€           35,48€           

100891820 SURE Interior & Surface Cleaner - allesreiniger 6 x 1 l Sure Interior & Surface Cleaner, 100% biologisch afbreekbaar 

geconcentreerd reinigingsmiddel. Voor gebruik op harde 

oppervlakken zoals vloeren, muren, deuren, plafonds en overig. 

Tevens geschikt voor gebruik op voedselcontactplaatsen.

33,02€           26,42€           

100892011 SURE Interior & Surface Cleaner  - allesreiniger 2 x 5 l Sure Interior & Surface Cleaner, 100% biologisch afbreekbaar 

geconcentreerd reinigingsmiddel. Voor gebruik op harde 

oppervlakken zoals vloeren, muren, deuren, plafonds en overig. 

Tevens geschikt voor gebruik op voedselcontactplaatsen.

41,98€           33,59€           

100894246 SURE Cleaner & Degreaser - krachtige ontvetter 

en vloerreiniger

6 x 1 l SURE Cleaner & Degreaser is een geconcentreerde krachtige 

ontvetter voor reiniging van zwaar bevuilde oppervlakken in keukens 

zoals keukenapparatuur, afzuigkappen, kookplaten, tafels etc. 

36,38€           29,10€           

100894247 SURE Cleaner & Degreaser - krachtige ontvetter 

en vloerreiniger

2 x 5 l SURE Cleaner & Degreaser is een geconcentreerde krachtige 

ontvetter voor reiniging van zwaar bevuilde oppervlakken in keukens 

zoals keukenapparatuur, afzuigkappen, kookplaten, tafels etc. 

49,96€           39,96€           

100892014 SURE Descaler - geconcentreerde ontkalker 6 x 1 l SURE Descaler is een geconcentreerde zure reiniger voor de 

verwijdering van kalk van keukenapparatuur en –materialen en voor 

het ontkalken van vaatwasmachines.

45,11€           36,09€           

100892015 SURE Descaler - geconcentreerde ontkalker 2 x 5 l SURE Descaler is een geconcentreerde zure reiniger voor de 

verwijdering van kalk van keukenapparatuur en –materialen en voor 

het ontkalken van vaatwasmachines.

62,59€           50,07€           

100943914 SURE Grill Cleaner - grillreiniger voor dagelijks 

gebruik - 6 triggers

6 x 750 ml SURE Grill Cleaner is een reinigingsmiddel voor de dagelijkse reiniging 

van zwaar vervuilde oppervlakken zoals ovens, grills en salamanders. 

Plantaardig en 100% biologisch afbreekbaar.

57,80€           46,24€           

100894371 SURE Grill Cleaner - grillreiniger voor dagelijks 

gebruik

2 x 5 l SURE Grill Cleaner is een reinigingsmiddel voor de dagelijkse reiniging 

van zwaar vervuilde oppervlakken zoals ovens, grills en salamanders. 

Plantaardig en 100% biologisch afbreekbaar.

111,44€         89,15€           

SURE DIVERMITE  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

101100584 SURE Hand Dishwash - Divermite pouch 

(combineer met div. Plus dispenser 67067) 

4 x 1,5 l Sure Hand Dishwash, geconcentreerde professionele, vloeibare en 

plantaardig afwasmiddel en ontvetter. 100% biologisch afbreekbaar. 

Gebruik de Divermite dispenser van Diversey Care voor nauwkeurige 

dosering.

86,65€           69,32€           

100918734 SURE Interior & Surface Cleaner - Divermite 

pouch

4 x 1,5 l Sure Interior & Surface Cleaner, 100% biologisch afbreekbaar 

geconcentreerd reinigingsmiddel. Voor gebruik op harde 

oppervlakken zoals vloeren, muren, deuren, plafonds en overig. 

Tevens geschikt voor gebruik op voedselcontactplaatsen.Gebruik de 

Divermite dispenser van Diversey Care voor nauwkeurige dosering.

123,64€         98,91€           

100919507 SURE Washroom Cleaner - Divermite pouch 4 x 1,5 l  SURE Washroom Cleaner is een geconcentreerde dagelijkse reiniger 

voor alle waterbestendige harde oppervlakken in sanitaire ruimten, 

zoals wc’s, tegels, porselein, etc. Gebruik de Divermite dispenser van 

Diversey Care voor nauwkeurige dosering. 

123,64€         98,91€           

100919219 SURE Cleaner & Degreaser - Divermite pouch 4 x 1,5 l SURE Cleaner & Degreaser is een geconcentreerde krachtige 

ontvetter voor reiniging van zwaar bevuilde oppervlakken in keukens 

zoals keukenapparatuur, afzuigkappen, kookplaten, tafels etc. 

Gebruik de Divermite dispenser van Diversey Care voor nauwkeurige 

dosering.

81,66€           65,33€           



 

 

 

Overzicht SURE actie assortiment  
 

Koffiemachine reiniging 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALE APPLICATIES - KOFFIEMACHINEREINIGING  Bruto 

verkoop prijs 

2020 

 Summer 

Sale prijs 

20% korting 

7522684 Suma Café AT 1.2g x12mm C1.1 2 x 60 stuks Koffiemachinereiniger. Suma Café AutoTab 1,2 gram x 12 mm, 

reinigingstablet voor het dagelijks reinigen van traditionele en 

volautomatische espressomachines.

32,26€           25,81€           

7522258 Suma Café AT 2.0gx16mm C1.2 2 x 60 stuks Koffiemachinereiniger. Suma Café AutoTab 2.0 gram x 16 mm, 

reinigingstablet voor het dagelijks reinigen van traditionele en 

volautomatische espressomachines.

34,83€           27,87€           

7522832 Suma Café AT 2.0g x15mm C1.3 2 x 60 stuks Koffiemachinereiniger. Suma Café AutoTab 2.0 gram x 15 mm, 

reinigingstablet voor het dagelijks reinigen van traditionele en 

volautomatische espressomachines.

33,46€           26,77€           

101100859 Suma Café AutoTab 1.2gx15mm C1.7 2 x 60 stuks Reinigingstablet voor krachtige dagelijkse reiniging en spoelen. 

Speciaal ontworpen voor een breed scala aan traditionele en 

volautomatische espressomachines, alsmede het weken van 

espressomachine onderdelen. Goedgekeurd voor gebruik in Schaerer 

apparatuur.

35,23€           28,18€           

7522726 Suma Café Powder C2.1 2 x 0,56 kg Fosfaatvrij reinigingspoeder voor dagelijks reinigen van een breed 

scala aan traditionele espressomachines. Te gebruiken voor het 

spoelen van traditionele espressomachines, het laten weken van 

koffie- en espressomachine onderdelen.

35,67€           28,54€           

100898537 Suma Café Tabs C2.2 2 x 120 stuks Fosfaatvrije reinigingstabletten voor de reiniging van koffiemachines 

en thermoskannen in één eenvoudige stap. De blauwe kleur zorgt 

voor een veilige spoeling.

40,22€           32,18€           

7522728 Suma Café Liquid C2.3 6 x 1 l Suma Cafe Liquid C 2.3 is een koffiemachinereiniger speciaal 

ontworpen om koffieresten te verwijderen. Wordt aanbevolen voor 

gebruik op glazen bekers, koffiepotten, thermoskannen, koffieketels 

en koffieautomaten.

115,90€         92,72€           

100978270 Suma Café Clean C2.4 2 x 2 l Alkalische reiniger met actieve chloor is speciaal ontwikkeld voor de 

verwijdering van koffie-, thee-, cacao- en melkaanslag op alle 

soorten koffiemachines. Naast effectieve reiniging, biedt deze 

reiniger ook ingrediënten die bijdragen aan de preventie van 

kalkopbouw bij hard water.

52,75€           42,20€           

100978302 Suma Café Clean C2.4 6 x 2 l Alkalische reiniger met actieve chloor is speciaal ontwikkeld voor de 

verwijdering van koffie-, thee-, cacao- en melkaanslag op alle 

soorten koffiemachines. Naast effectieve reiniging, biedt deze 

reiniger ook ingrediënten die bijdragen aan de preventie van 

kalkopbouw bij hard water.

125,89€         100,71€         

7522259 Suma Café MilkClean C3.1 6 x 1 l Krachtige reiniger voor gebruik in melksystemen van koffie- en 

espressomachines. Biedt gebruikers een veelzijdige en effectieve 

oplossing. Dit product is geschikt voor gebruik in automatische 

melkopschuimers, handmatige stomers, melkkannetjes en 

melksystemen in automatische espressoapparaten.

100,78€         80,62€           

7522729 Suma Café MilkCleanTabs C3.2 2 x 40 stuks Krachtige melksysteemreiniger 40 tabletten per flacon. 64,29€           51,43€           

7522428 Suma Café MilkClean F C3.3 6 x 1 l Krachtige vloeibare reiniger voor gebruik in melksystemen van koffie- 

en espressomachines.Dit product is geschikt voor gebruik in 

automatische melkopschuimers, handmatige stomers, melkkannetjes 

en melksystemen in automatische espressoapparaten.

111,12€         88,89€           

100847631 Suma Café MilkClean S C3.4 6 x 1 l Krachtige vloeibare reiniger voor gebruik in melksystemen van koffie- 

en espressomachines.Dit product is geschikt voor gebruik in 

automatische melkopschuimers, handmatige stomers, melkkannetjes 

en melksystemen in automatische espressoapparaten.

107,04€         85,63€           

100889126 Suma Café Milkclean Tab S C3.5 2 x 40 stuks Suma Café MilkClean Tabs S zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in 

melksystemen van koffie- en espressomachines. Opgelost in water 

creëren deze tabletten een oplossing die gemakkelijk melkresten 

verwijdert van stoompijpjes, kleppen en leidingen. 

68,25€           54,60€           

7522730 Suma Café Grinder C4.1 2 x 0,43 kg Ontwikkelt voor het reinigen van koffiemolens. Het is een geheel 

natuurlijk, glutenvrij, voedselveilig en smaak neutrale combinatie in 

tabletten in de vorm van een koffieboon. De gepatenteerde formule 

verwijdert snel en effectief oude koffieresten uit de binnenwerken 

van koffiemolens.

64,85€           51,88€           


