SRL

Hreinlætisvörur

- á tilboði í ágúst og september

EQUODOSETM frá Filmop er einfalt og
mjög notendavænt skömmtunarkerfi.

Tilbo

Enginn rafeindabúnaður, sem þýðir

ð

engar tæknibilanir og lágmarks viðhald.

		

page three

Mjög einfalt að stilla rétta
blöndu.

Handfangi þrýst niður til að
skammta.

án vsk

með vsk

RV1601 Ræstivagn Alpha
104.742 kr.
með skömmtunarbúnaði

129.880 kr.

Læsing fyrir skömmtunarbrúsa svo
ekki er hægt að fjarlægja hann.

Val um 1 eða 2 skömmtunarbrúsa.

Rekstrarvörur

– fyrir þig og þinn vinnustað
Rekstrarvörur

- vinna með þér

Hreinlætisvörur

- á tilboði í ágúst og september

page three

Viðskiptavinir RV hafa valið Uniflex
ræstivagnana síðan þeir komu á
markað, vegna notendavænna
eiginleika og hagkvæms verðs.
Uniflex ræstivagnarnir eru mjög
auðveldir í notkun og allri
meðhöndlun.
Uniflex ræstivagnarnir eru framleiddir í
Danmörku og uppfylla því ströngustu
gæðakröfur. EQUODOSE skömmtunarkerfið
frá Filmop passar á Uniflex ræstivagnana.

Tilbo

ð

án vsk

með vsk

RVU72017 UniFlex I Mini Fiber
133.710 kr.
með skömmtunarbúnaði

		

165.800 kr.

án vsk 1.880 kr.
með vsk 2.331 kr.







án vsk 1.880 kr.
með vsk 2.331 kr.

		

án vsk 1.880 kr.
með vsk 2.331 kr.




Nýtt

án vsk 2.000 kr.
með vsk 2.480 kr.

10099 Poki 70x100cm blár
með bandi 25 stk

63163 RV Diskaþurrka micro
blá 40x60cm, 2 stk



61004 Örtrefjaklútur Go Clean
gulur 32x32cm, 10 stk

án vsk 1.880 kr.
með vsk 2.331 kr.




63135 RV örtrefja glerklútur
40cm, 5stk



með vsk
179.800 kr.

61003 Örtrefjaklútur Go Clean
grænn 32x32cm, 10 stk

61002 Örtrefjaklútur Go Clean
rauður 32x32cm, 10 stk

61001 Örtrefjaklútur Go Clean
blár 32x32cm, 10 stk

án vsk

RVU72015 UniFlex I Maxi Fiber
145.000 kr.
með skömmtunarbúnaði

án vsk 1.113 kr.
með vsk 1.380 kr.




án vsk 548 kr.
með vsk 680 kr.

63136 RV örtrefja skjáklútur
40cm, 5stk





án vsk 2.000 kr.
með vsk 2.480 kr.
Tilboðið gildir út september 2015 eða á meðan birgðir endast

Sími þjónustuvers RV er 520 6666 - beint samband við sölumenn sem veita ráðgjöf og

taka við pöntunum. Einnig er tekið við pöntunum í tölvupósti sala@rv.is og fax númeri 520 6665

Rekstrarvörur
– fyrir þig og þinn vinnustað
Rekstrarvörur
- vinna með þér

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • sala@rv.is • rv.is

Verslun RV er opin virka daga kl 8-18 og laugardaga kl 10 -16 (júní – ágúst, laugardaga kl 10-14)

