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Beste klant 

 

Schoonmaken met verouderd materiaal is zeer belastend voor uw poetshulp. Daarom reiken we u 
graag een lijst aan met professionele materialen waarvan we weten dat ze onze medewerkers en uw 
schoonmaak alleen maar ten goede zullen komen. Al deze artikelen kunt u vinden en bestellen op 
www.bomadirect.eu. Klanten van Hulp in Huis genieten van een korting van 12% op bestellingen 

via deze e-shop. Geef op het einde van uw bestelling volgende kortingscode in om te genieten van 
deze korting: HUHU8560. Indien u op een weekdag voor 12 uur bestelt, heeft u alles de dag nadien 
in huis. 

 

Vindt u een artikel niet? Soms is het sneller gevonden door het artikelnummer boven de afbeelding in 
te geven in de zoekbalk rechts vanboven! Of u kunt natuurlijk gewoon klikken op het artikelnummer 
boven de afbeelding van het artikel om rechtstreeks naar de juiste plek te surfen. 

 

We kijken er alvast naar uit om u te ontzorgen van uw schoonmaak in huis. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Hulp in Huis 

 

 

340380 Microvezeldoek Greenspeed Original - 40 x 40 cm - ROOD 
 

 

 
Extra kwalitatieve, gebreide microvezeldoek met een uniek reinigend en absorberend vermogen. 

- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle materialen. 
- Snel, efficiënt en streeploos. 

- Wasbaar op 90°C. Dankzij de dubbel afgezoomde randafwerking behoudt de doek altijd zijn vorm. 
- 346 g/m². 
 

340381 Microvezeldoek Greenspeed Original - 40 x 40 cm - BLAUW 
 

 

 
Extra kwalitatieve, gebreide microvezeldoek met een uniek reinigend en absorberend vermogen. 

- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle materialen. 
- Snel, efficiënt en streeploos. 

- Wasbaar op 90°C. Dankzij de dubbel afgezoomde randafwerking behoudt de doek altijd zijn vorm. 
- 346 g/m². 
 

340383 Microvezeldoek Greenspeed Original - 40 x 40 cm - GEEL 
 

 

 
Extra kwalitatieve, gebreide microvezeldoek met een uniek reinigend en absorberend vermogen. 

- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle materialen. 
- Snel, efficiënt en streeploos. 

- Wasbaar op 90°C. Dankzij de dubbel afgezoomde randafwerking behoudt de doek altijd zijn vorm. 
- 346 g/m². 
 

340384 Microvezeldoek Greenspeed Original - 40 x 40 cm - GROEN 
 

 

 

Extra kwalitatieve, gebreide microvezeldoek met een uniek reinigend en absorberend vermogen. 

- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle materialen. 
- Snel, efficiënt en streeploos. 

- Wasbaar op 90°C. Dankzij de dubbel afgezoomde randafwerking behoudt de doek altijd zijn vorm. 
- 346 g/m². 

 

 

 
 

 

Interieur 

http://www.bomadirect.eu/
https://www.bomadirect.eu/nl/microvezeldoek-greenspeed-original-40-x-40-cm-rood.html
https://www.bomadirect.eu/nl/microvezeldoek-greenspeed-original-40-x-40-cm-blau.html
https://www.bomadirect.eu/nl/microvezeldoek-greenspeed-original-40-x-40-cm-geel.html
https://www.bomadirect.eu/nl/microvezeldoek-greenspeed-original-40-x-40-cm-groe.html
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612378 Emmer - 12 l - GROEN 
 

 

 
Kwaliteitsemmer in zuiver LDPE. 
- Inhoud emmer: 12 liter. 

- Voorzien van stevig hengsel. 
- Handige maatverdeling aan de binnenzijde. 
- Versterkte bodem en giettuit. 
 
 

610382 Huishoudemmer - 5 l 
 

 Kunststof huishoudemmer. 
- Inhoud emmer: 5 liter. 

 

 
 
 

 

107086 Vloertrekker WL - 45 cm - ZWART 
   

 

 

 

Extra kwalitatieve vloertrekker met waterlijst. 

- Montuur uit verchroomd staal met antispatrand die gelijktijdig voor extra stevigheid zorgt. 
- 100% natuurlijk, soepel en slijtvast schuimrubber. 

 

120371 Borstelsteel in hout - 140 cm 

 

 

Borstelsteel van Pinus Valto hout. 

- Hout afkomstig uit FSC-gecertifieerde bossen. 
- Sterk en stijf. 
 

L: 140 cm 

Ø: 23,5 mm, onderaan afgepunt tot 19 mm 

097050 Handveger Boma Food zacht - BLAUW 
  

 
 

 

Hygiënische handveger. 

- Zachte Rilsan vezels: bijzonder slijtvast, krult niet en remt de groei van bacteriën tussen de vezels. 
- Hittebestendig tot 150°C. 

 

611384B Vuilblik Boma - 26 cm - BLAUW 
   

 

 

Hygiënisch vuilblik. 

- Praktische bodem uit 2 delen: vooraan het opveeggedeelte en achteraan het opvanggedeelte. Zo rolt 

het vuil (of zelfs water) niet uit het vuilblik. 

 

123108221 Stofzuiger Boma Aspiro Dry - 800W 
 

 

De BOMA Aspiro Dry is een robuuste en functionele stofzuiger voor algemeen dagelijks gebruik: 
- Groot bereik door kabellengte van 15 meter 

- Krachtige en efficiënte motor van 800 W 
- Met 61dB ook geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen 
- Handig in gebruik door stofzak van 15 l en laag gewicht van 5.7 kg 
- Standaard voorzien van: zuigmond voor vloer en tapijt, telescopische inox buis, platte bek, ronde 

borstel & zetelborstel, (optioneel) HEPA-filter 

123223309 Papieren Stofzak Boma Aspiro/Comac -10 stuks 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vloer 

https://www.bomadirect.eu/nl/emmer-12-l-groen.html
https://www.bomadirect.eu/nl/huishoudemmer-5-l.html
https://www.bomadirect.eu/nl/vloertrekker-wl-45-cm-zwart.html
https://www.bomadirect.eu/nl/borstelsteel-in-hout-140-cm.html
https://www.bomadirect.eu/nl/handveger-boma-food-zacht-blauw.html
https://www.bomadirect.eu/nl/vuilblik-boma-26-cm-blauw.html
https://www.bomadirect.eu/nl/stofzuiger-boma-aspiro-dry-800w.html
https://www.bomadirect.eu/nl/papieren-stofzak-boma-aspiro-comac-10-stuks.html


Checklist materialen en producten 3 / 5 

BOMA n.v. 
Noorderlaan 131 

BE-2030 Antwerpen 

Hulp in Huis 
Kortrijkstraat 145 
8560 Wevelgem 

BOMADIRECT.EU 

Kortingscode: HUHU8560 

 

 

110135 Wisdoekhouder met mousse - 40 cm 

 
 

 

Multifunctionele wisdoekhouder. 

- Geschikt voor zowel droge als natte reiniging: droge reiniging met mousse en stofwisdoek, natte 
reiniging met velcro mop zonder mousse. 
- De velcro-strips zijn reinigbaar en verwisselbaar. 

Artikel samengesteld uit volgende onderdelen: 
1x110135B Velcro frame multilink kunststof - 40 cm, 1x111135 Vervangmousse voor wisdoekhouder - 
40 cm 

120369 Telescopische alusteel - 100-180 cm 
  

 

 

Uitschuifbare aluminium steel 
- Eenvoudig aanpasbaar aan de gewenste hoogte voor persoonlijk gebruik 

- Lengte: 100-180 cm 
- Ø: 23 mm 
 
 
 

302351 Microvezeldweil Micro Floor - 53 x 70 cm - GROEN  

 

 

Kwalitatieve, gebreide microvezeldweil met een sterk reinigend en absorberend vermogen. 
- Geschikt voor dagelijkse reiniging van bijna alle vloeren. 
- Snel, efficiënt en streeploos. 
- Dankzij de dubbel afgezoomde randafwerking behoudt de dweil altijd zijn vorm. 
- 340 g/m². 

114144 Wisdoekjes Coltex - 60 x 22 cm - 50 vel 
  

 Viscose stofwisdoeken op rol. 

- Geïmpregneerd met siliconenvrije lijm. 

 

 
104043 Zachte bezem mengeling paardenhaar - 40 cm 

 

 
 

 

Kwalitatieve zachte bezem. 

- Kunststof montuur met handige borstelsteelhouder. 
- Vezels mengeling haar. 

- Slijtvast en krult niet. 

140800 Geplastificeerde metalen steel met schroefdraad - 150 cm 
 

 

 
Geplastificeerde metalen steel met schroefdraad. 
 

L: 150 cm 
Ø: 20 mm 
 
 
 

105051 Schrobborstel polyamide met steelhouder - 32 cm 
 

 
 

 

Extra kwalitatieve schrobborstel. 

- Gevernist houten montuur met handige steelhouder. 
- Zuiver polyamide vezels. 
- Bijzonder slijtvast, krult niet, kookvast en spat niet. 

 
 
 

 

503212 Ruitenwisser in rvs Boma – 35 cm 

 
 

 

Professionele ruitenwisser in roestvrij staal. 

- Met ergonomische handgreep die optimaal in de hand ligt. 
- Slijtvaste en soepele rubber. Snel en makkelijk te vervangen. 

- Kan op diverse telescopische stelen gemonteerd worden. 
Artikel samengesteld uit volgende onderdelen: 
1x502262 Rail in rvs + rubber voor ruitenwisser Boma - 35 cm, 1x503215 Ergonomisch handvat in rvs 

voor ruitenwisser Boma 
 

 
 

Ramen 

https://www.bomadirect.eu/nl/wisdoekhouder-met-mousse-40-cm.html
https://www.bomadirect.eu/nl/telescopische-alusteel-100-180-cm.html
https://www.bomadirect.eu/nl/microvezeldweil-micro-floor-53-x-70-cm-groen.html
https://www.bomadirect.eu/nl/wisdoekjes-coltex-60-x-22-cm-50-vel.html
https://www.bomadirect.eu/nl/zachte-bezem-mengeling-paardenhaar-40-cm.html
https://www.bomadirect.eu/nl/geplastificeerde-metalen-steel-met-schroefdraad-15.html
https://www.bomadirect.eu/nl/schrobborstel-polyamide-met-steelhouder-32-cm.html
https://www.bomadirect.eu/nl/ruitenwisser-in-rvs-boma-35-cm.html
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505224 Inwasser Boma - 35 cm 
   

 
 

 

Professionele inwasser met microvezelhoes. 
- Met lichte kunststof T-houder. 

- Met waterkamers voor een hogere wateropname. 
- Unieke reinigingskracht. 
- Kan op diverse telescopische stelen gemonteerd worden. 
Artikel samengesteld uit volgende onderdelen: 
1x500253 T-houder Boma - 35 cm, 1x505228 Inwashoes in microvezel Boma - 35 cm - BLAUW 

 

 

115112 Admire toiletgarnituur - WIT 
   

 

 

Toiletgarnituur in kwalitatief ABS kunststof. 
- Gesloten model. 
- Kan zowel opgehangen als op de grond geplaatst worden. 
- Makkelijk te reinigen door het afneembaar front. 

 

 

113149 Kobbenjager paardenhaar met telescopische steel - 2 x 75 cm 
 

 

Economische stofborstel met telescopische steel van 2 x 0,75 m. 

- Geschikt voor het ontstoffen van hoge oppervlakken zoals wanden en plafonds en het verwijderen van 

spinnenwebben. 

 

113159 Plumeau struisveren 
   

 
 

 

Kwalitatieve stofkwast. 

- Trekt stof aan en houdt het vast. 
- Geschikt voor het ontstoffen van meubels en delicate voorwerpen. 

 
 

 

283176 ECO Floor 6 niet navulbare doseerfles 20 ml Dosy Mono - 1 l 
 

 

 
Milde, laagschuimende ecologische vloerreiniger. 
- Maakt gebruik van eco- surfactants. 

- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle waterbestendige vloersoorten en tapijt. 
- Reinigt streeploos. 
 
 
 

281176 ECO Interior 10 niet navulbare doseerfles 20 ml Dosy Mono - 1 l 
 

 

 

Milde ecologische allesreiniger met frisse citroengeur. 

- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle waterbestendige oppervlakken. 
- Reinigt streeploos. 

 

285176 ECO Sanitary 4 niet navulbare doseerfles 20 ml Dosy Mono - 1 l 
 

 
Milde, zure ecologische sanitairreiniger. 

- Geschikt voor dagelijkse of periodieke sanitairreiniging. 
- Verwijdert vuil- en kalkresten. 
- Veilig voor kranen. 
 
 
 
 
 

Toilet 

Muren & plafond 

Reinigingsmiddelen 

https://www.bomadirect.eu/nl/inwasser-boma-35-cm.html
https://www.bomadirect.eu/nl/admire-toiletgarnituur-wit.html
https://www.bomadirect.eu/nl/kobbenjager-paardenhaar-met-telescopische-steel-2.html
https://www.bomadirect.eu/nl/plumeau-struisveren.html
https://www.bomadirect.eu/nl/eco-floor-6-niet-navulbare-doseerfles-20-ml-dosy-m.html
https://www.bomadirect.eu/nl/eco-interior-10-niet-navulbare-doseerfles-20-ml-do.html
https://www.bomadirect.eu/nl/eco-sanitary-4-niet-navulbare-doseerfles-20-ml-dos.html
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293021 ECO Swan WC ontkalker - 750 ml 
   

 

 

Milde, zure ecologische sanitairreiniger. 
- Geschikt voor dagelijkse of periodieke sanitairreiniging. 

- Verwijdert vuil- en kalkresten. 
- Veilig voor kranen. 

    201813 Splendid - 1 l 
   

 

 
Vloerreiniger op basis van plantaardige zepen. 

- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle waterbestendige vloeren. 
- Reinigt de vloer en zorgt voor een gecontroleerde glans-opbouw. 
- Aanbevolen voor poreuze vloeren. 
 
 
 

293401 ECO Dish - 1 l 
   

 Manueel ecologisch afwasmiddel. 

- Ontvet en geeft de vaat een schitterende glans. 
 
 

 

201845 Iso Glass 10 ruitenreiniger - 1 l 
   

 

 
Sterk geconcentreerde glasreiniger op basis van isopropanol en ammoniak. 
- Geschikt voor reiniging en ontvetting van glas, ramen, spiegels en andere water- en 
alcoholbestendige oppervlakken. 
- Reinigt streeploos. 
 
 
 
 

293030 ECO Nett glas- en interieurreiniger - 500 ml 
  

 

 

Gebruiksklare ecologische glas- en interieurreiniger op basis van ethanol. 

- Geschikt voor dagelijkse reiniging van alle waterbestendige oppervlakken. 
- Reinigt streeploos. 

 

https://www.bomadirect.eu/nl/eco-swan-wc-ontkalker-750-ml.html
https://www.bomadirect.eu/nl/splendid-1-l.html
https://www.bomadirect.eu/nl/eco-dish-1-l.html
https://www.bomadirect.eu/nl/iso-glass-10-ruitenreiniger-1-l.html
https://www.bomadirect.eu/nl/eco-nett-glas-en-interieurreiniger-500-ml.html

