
3387
CMT roestvrijstaal handschoenendispenser, open model, 

tbv 3 doosjes vinyl, latex of nitriel handschoenen
400 x 250 x 100 mm € 60,70

3388
CMT roestvrijstaal handschoenendispenser, scharnierend 

deksel, tbv 4 doosjes vinyl, latex of nitriel handschoenen
300 x 530 x 100 mm € 116,65

3370
CMT roestvrijstaal wandhouder tbv clip caps, gesloten 

model met deksel
380 x 310 x 290 mm € 185,00

3376
CMT acryl wandhouder tbv clip caps, transparant model 

met deksel en tussenschot
380 x 310 x 290 mm € 97,75

3386
CMT roestvrijstaal dispenser, scharnierend deksel, breed, 

tbv disposables
400 x 280 x 135 mm € 117,65

3385
CMT roestvrijstaal dispenser, scharnierend deksel, smal, 

tbv disposables
400 x 140 x 135 mm € 84,70

3393

CMT roestvrijstaal dispenser, scharnierend deksel, tbv 

overalls en jassen (in ontwikkeling, leverbaar medio Q2 

2017)

320 x 350 x 450/600 

mm
€ 285,00 afbeelding volgt

3379
CMT acryl wandhouder, transparant model, tbv diverse 

disposables
505 x 380 mm € 127,50

3384 CMT roestvrijstaal dispenser tbv schorten op blok 200 x 530 x 70 mm € 71,70
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3378
CMT acryl wandhouder, transparant model, tbv schorten 

op rol
515 x 150 mm € 109,50

3372
CMT roestvrijstaal handschoenendispenser, dicht model, 

voor 1 doosje vinyl, latex of (soft) nitriel handschoenen
240 x 130 x 80 mm € 35,00

3394

CMT roestvrijstaal handschoenendispenser, open model, 

voor 1 doosje vinyl, latex of (soft) nitriel handschoenen (in 

ontwikkeling, leverbaar Q2 2017)

240 x 130 x 80 mm € 35,00 afbeelding volgt

3373
CMT acryl handschoenendispenser, transparant model, 

voor 1 doosje vinyl, latex of nitriel handschoenen
245 x 135 x 85 mm € 19,50

3375
CMT acryl handschoenendispenser, transparant model, 

plat model, voor 1 doosje PE handschoenen
245 x 135 x 85 mm € 22,50

3392

CMT kunststof handschoenendispenser, zwart model, 

voor PE handschoenen op kaart 

(dieselhandschoendispenser)

220 x 140 x 65 mm € 35,00 afbeelding volgt

88307

CMT kunststof handschoenendispenser, zwart model, 

voor doosje of zakje PE handschoenen 

(dieselhandschoendispenser)

200 x 200 x 60 mm € 49,50 afbeelding volgt

3389 CMT roestvrijstaal zeepdispenser, 1 liter 335 x 92 x 90 mm € 95,00

3390 CMT roestvrijstaal zeepdispenser, 1 liter, met slot 335 x 92 x 90 mm € 128,90

3383 CMT roestvrijstaal dispenser tbv vouwhanddoekjes 400 x 270 x 135 mm € 95,70

3395
CMT roestvrijstaal papierroldispenser, midirol (in 

ontwikkeling, leverbaar Q2 2017)
278 x 250 x 408 mm € 129,50 afbeelding volgt

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
> Leveringen vanaf € 360,00 netto order zijn franco; daaronder € 17,50 bijdrage in verzendkosten
> Bestellingen via www.cemextrescon.nl of naar info@cemextrescon.nl; Tel. 0031- 79 346 6000
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