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DIVERSEN

Reinigen Kunststof
O.a. houtfolie, HPL, 
melamine, linoleum, 
vinyl, laminaat, PVC.

Multi Cleaner
Een krachtige reiniger voor dekkend mat 
gelakte en kunststof oppervlakken. Verwijdert 
moeiteloos vette aanslag, vuil en hardnekkige 
verontreinigingen. Geschikt voor o.a. meubelen, 
vloeren, deuren, wanden, plafonds.

Meer informatie? Kijk op:
www.oranje-products.com

www.oranje-products.com
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Verzorgen/
beschermen & 
reinigen

Matlak (naturel) Matt Polish - Wood Care Kit
Deze unieke set reinigt, verzorgt en biedt extra 
bescherming zonder een glanslaag achter te laten. 
Verwijdert eventuele glimplekken.

Glanslak

Halfglans/
zijdeglans/glans

Elite Polish - Wood Care Kit
Deze unieke set reinigt, verzorgt en biedt extra 
bescherming.  Frist de kleur op en camoufleert fijne 
krasjes en warmte- en/of vochtkringen.

Hoogglanslak Shine & Fix - Wood Care Kit
Deze unieke set reinigt, verzorgt en biedt 
extra bescherming. Het camoufleert lichte 
gebruikerssporen en oneffenheden en geeft doffe 
laklagen zijn oorspronkelijke hoogglanseffect terug 
zonder strepen achter te laten.

Olie / WasOlie
Naturel (kleurloos)

WaxOil - Wood Care Kit
Deze unieke set reinigt, verzorgt en biedt extra 
bescherming. Het voedt houtsoorten met een naturel 
of matte was- en/of olielaag.

Olie
Traditioneel 
(lichtbruin/gele 
oliekleur)

Greenfix - Wood Care Kit
Deze unieke set reinigt, verzorgt en biedt extra 
bescherming tegen vocht en warmte. Het voorkomt 
vlekken en geeft een kleurverdiepend effect.

Tropisch hardhout
O.a. teak en acacia 

Teakfix - Wood Care Kit
Deze unieke set reinigt, verzorgt en beschermt. 
Beschermt tropisch hardhout tegen vocht en vuil 
zonder dat de natuurlijke houtkleur wordt aangetast.

Onbehandeld hout Natural Wood Sealer - Wood Care Kit
Deze set bevat een effectieve reiniger, een 
beschermingsproduct en een verzorgingsproduct 
speciaal voor alle onbehandelde houten meubelen.

Verzorgen &
beschermen

 

Olie (in kleur) Greenfix White / Greenfix Grey
Deze kleurende olie verzorgt en biedt extra 
bescherming tegen vocht en warmte. Verkrijgbaar in 
de kleuren wit (White) of lichtgrijs (Grey). 

Was Antique Wax
Traditionele boenwas geschikt voor het behandelen 
van houten oppervlakken zoals kasten en tafels. 
Geschikt voor alle houtsoorten.

Reinigen Lak - Was - Olie Natural Wood Cleaner
Een effectieve houtreiniger op waterbasis. Reinigt, 
ontvet en verwijdert vuil en vlekken. Tevens te 
gebruiken als voorbehandeling van een specialistisch 
houtverzorgingsproduct.

Alle afwerkingen Wood Power Cleaner
Een extra krachtige reiniger en ontvetter voor hout 
afgewerkt met lak, was, olie, wasolie, alsmede 
onbehandeld hout.

Afwerken/
finishen
Van onbehandeld 
hout

Kleurloze 
afwerking                             

De originele 
houtkleur blijft 
na behandeling 
(nagenoeg) 
behouden.

Teakfix
Een kleurloze teakbeschermer op waterbasis speciaal 
voor onbehandeld tropisch hardhout zoals teak en 
acacia. Beschermt tegen vocht en vuil zonder dat de 
natuurlijke houtkleur wordt aangetast.

Natural Wood Sealer (olie)
Een watergedragen kleurloze impregneerolie voor 
alle onbehandelde of gebeitste houtsoorten. Biedt 
optimale bescherming tegen water, olie en vet.

Natural Wood Protector 2K (lak)
Een kleurloze 2-componenten hardlak op waterbasis 
(voor binnengebruik). Het geeft hout een optimale en 
nagenoeg onzichtbare beschermlaag.
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Alle leertypes

NIET voor geschuurde 
leersoorten

Leather Care Kit
Deze unieke set bevat hoogwaardige en veilige 
producten voor het optimaal beschermen, 
voeden en reinigen van uw leder. Het biedt 
bescherming tegen o.a. vocht, huidvet, 
transpiratie, vuil en UV-straling. 

Geschuurd leder

o.a. Nubuck/Suède
Brushed Leather - Leather Care Kit
Deze unieke set bevat hoogwaardige en veilige 
producten voor het optimaal beschermen en 
reinigen van uw leder. Het biedt bescherming 
tegen o.a. vocht, huidvet, transpiratie en vuil.

Was en/of olie Wax & Oil - Leather Care Kit
Deze unieke set bevat hoogwaardige en veilige 
producten voor het optimaal beschermen, 
voeden en reinigen van uw leder. Het biedt 
bescherming tegen o.a. vocht, huidvet, 
transpiratie, vuil en UV-straling. 

Microleder Microfiber Leather - Leather Care Kit
Microleder is een veelzijdig en aangenaam 
materiaal, waaraan u met enige zorg en aandacht, 
langdurig plezier beleeft. De Microfiber Leather 
Care Kit bevat 2 gespecialiseerde producten voor 
het optimaal reinigen en beschermen van nieuwe 
en gebruikte meubelen.

Verzorgen &
reinigen

 

Leatherlook/Skai

Glad imitatieleder
Leatherlook Care Kit
Deze unieke set bevat een effectief en veilig  
verzorgingsproduct dat in één behandeling uw 
leatherlook reinigt, opfrist en verzorgt.

Verzorgen &
beschermen

 

Alle leertypes

NIET voor geschuurde 
leersoorten

Leather Care & Color
Een kleurherstellende ledercrème. Biedt lichte 
bescherming tegen vlekken en UV-straling en 
houdt het leder zacht en soepel. Het verlengt 
de levensduur en houdt het leder langer mooi. 
Verkrijgbaar in kleurloos en vele gangbare kleuren.

Vintage leder Leather Vintage Lotion
Biedt extra bescherming tegen het indringen van 
vocht en vuil. Het verfrist (verdiept) de kleur, voedt 
en heeft een reinigende werking. 

Beschermen Geschuurd leder

o.a. Nubuck/Suède/
Pilotenleder

Leather Protector spray
Een lederbeschermer die geschuurd leder 
optimaal beschermt tegen ongelukken op basis 
van water, olie of vet. Maakt geschuurd leder 
onzichtbaar vlekwerend en waterafstotend.

Reinigen Alle leertypes Natural Leather Cleaner
Een milde en veilige lederreiniger voor alle 
ledersoorten. Reinigt effectief en verwijdert o.a. 
vlekken en oude, vervuilde lagen ledercrème. 

Glad leder

Dekverf/Semi-aniline/
PU of Leatherlook

Leather Power Cleaner
Een extra krachtige reiniger voor leder. 
Het reinigt, ontvet en verwijdert moeiteloos 
intensieve verontreinigingen en vervuiling.

Herkleuren Alle leertypes Leather Color Revive
Een professionele watergedragen lederreparatieverf 
met een zijdemat eindresultaat. Het herstelt de 
kleur van leder bij o.a. craquelé, slijtage en/of 
verkleuring door zonlicht. De goed hechtende 
lederverf geeft het leder zijn oorspronkelijke kleur 
terug.

Reinigen & 
beschermen

  

Alle stoffen Textile Care Kit
Deze set bevat twee gespecialiseerde producten 
voor het optimaal beschermen en reinigen van 
nieuwe en gebruikte meubelstoffen.

Beschermen Alle stoffen Textile Protector spray
Een textielbeschermer die alle soorten textiel 
optimaal beschermt tegen ongelukken op basis 
van water, olie of vet. Maakt stoffen onzichtbaar 
vlekwerend en waterafstotend.

Reinigen Alle stoffen Cleantex
Effectieve reiniger en vlekverwijderaar. 
Verwijdert o.a. smeervlekken, vette aanslag, 
voedselvlekken uit meubelen, gordijnen en 
tapijten.

Microvezel stoffen
Synthetische stoffen

Power Cleaner
Een extra krachtige reiniger voor synthetische 
textiele bekleding. Verwijdert o.a. smeervlekken, 
vette aanslag, voedselvlekken uit meubelen, 
gordijnen en tapijten.

Ontgeuren Alle stoffen Textile Refresher
Textile Refresher verwijdert onaangename geuren 
uit alle soorten textiel. De beste oplossing bij het 
verwijderen van vieze luchtjes in uw meubelstof.

Anti-statisch Alle stoffen Anti-static spray
Vermindert statische lading op meubelstoffen, 
tapijt, gordijnen, boxsprings, tuinkussens en 
autobekleding. Minimaliseert het aantrekken van 
stof en beschermt tegen de opbouw van statische 
elektriciteit.
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