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IN DEZE NIEUWSBRIEF: deel deze nieuwsbrief met uw collega

1. Beurs & fairs
2. Aanbiedingen
3. Speciale onderwerpen:
4. Nieuwe producten

BEURS & FAIRS
Na een succesvolle Kerstfair in 2012 op het landgoed Heerlijkheid
Mariënwaerdt te Beesd (omgeving Tiel) zal BioTECK ook aanwezig
zijn op de Landgoedfair 2013 van 21 t/m 25 augustus (stand C44).

Wij hopen u hier te mogen verwelkomen. Een presentje ligt op u te
wachten op het vertoon van deze nieuwsbrief. Daarnaast verloten
wij onder de bezoekers aan onze stand vergoeding van de entree
kosten en een kompleet schoonmaakpakket voor in huis. De
Landgoedfair is een actieve en gezellige dag uit voor het hele gezin.

AANBIEDINGEN
Tijdens de landgoedfair op de Heerlijkheid Marienwardt zullen er tal
van aanbiedingen zijn. Daarnaast gelden voor de maanden juni t/m
augustus 2013 de volgende aanbiedingen ( + gratis verzendkosten):
BioTECK Biodor met gratis sproeiflacon
Voor het schoonhouden van muren, vloeren en voegen (tegen
urinegeur, schimmelvorming en algengroei)

BioTECK Eufakto
Camping toiletvloeistof en tankreiniger in 1
Biologische toiletvloeistof voor een geurloos toilet en tevens tegen
schimmel- en algengroei in schoonwater tanks.

SPECIALE ONDERWERPEN
Biologisch ontkalken
Voor het kalkvrij houden van sanitair worden doorgaans agressieve
middelen gebruikt. Deze middelen tasten metalen en porselein aan.
De gevolgen zijn een ruw oppervlak en roest. Met name in het ruwe
porseleine oppervlak van wastafel, toilet en bad kunnen zich
kwalijke bacteriën nestelen die met reguliere schoonmaakmiddelen
niet zijn te verwijderen. BioTECK Kalkex bestrijdt op een volledig
natuurlijke wijze deze bacterien met micro-organismen. Ook zorgt
het product er voor dat het kalk in leidingwater niet op
oppervlakken neer kan slaan. Een zeer goed kalkvrij en streeploos
alternatief schoonmaakmiddel voor iedereen die biologisch wil
reinigen. (zie www.bioteck.nl – Biologische geuren verwijderen)
Hardnekkige geuren neutraliseren
Ruimten met een penetrante geur, zoals tabaks-, frituur-, chloor- en
zweetgeur zijn volledig geurvrij te krijgen met BioTECK GOOD
SENSE. Door een actieve gel wordt op moleculair niveau zwavel en
stikstof moleculen gebonden waardoor de onaangename geur
volledig wordt geneutraliseerd.

Voorbeeld: een ruimte met nicotine aanslag op oppervlakken is na
1 maand volledig geurvrij, een kleedkamer / vergaderruimte met
lichaamsgeur is binnen 30 minuten geurvrij en binnen hospitality
zijn publieke ruimten binnen een uur permanent te ontgeuren.
(zie www.bioteck.nl – Geuren neutraliseren)

NIEUWE PRODUCTEN
Op de Marienwardt Landgoed fair worden 0,5L verpakkingen
geintroduceerd. Ook zal het nieuwe product BioTECK N-zym
gelanceerd worden. Dit is een enzymatische huishoudelijke alles
reiniger.


