PRIVATE LABEL

LCK NEDERLAND BV
BRANDING / PRIVATE LABEL / QUALITY CARE PRODUCTS

WE

FURNITURE

Jouw eigen sets, met volledig gepersonaliseerd etiket! Met jouw persoonlijke onderhoudsset van
LCK® ben je verzekerd van de beste kwaliteit onderhoudsproducten, maar dan wel met jouw
bedrijfsnaam en eigen logo op de verpakking. Met een min. afname van 12 sets hoef je geen grote
voorraad aan te houden. Met onze vlotte levering zorgen we ervoor dat je perfect bent gedekt!
Nieuwsgierig? Lees dan snel verder!
Met vriendelijke groet,
Het LCK® team

www.lcknederland.nl/privatelabel

Scroll down

LEDER
COMPLETE ONDERHOUDSSETS | HALFJAARLIJKS ONDERHOUD
Keralux® set A, P, S, V & N

Keralux® set A,P & S
Aniline | gepigmenteerd | saddle
Speci caties:
Mooie mat witte doos met grote
vouwsticker, inclusief bedrijfsnaam,
bedrijfskleuren en logo.
*Inhoud:
Keralux® verzorgende lotion
✓ Keralux® milde reiniger
✓ Lederspons, doekjes
✓ Gebruiksaanwijzing
✓

Beschikbaar in 100/200ml
Direct uit voorraad leverbaar*

Keralux® set N & V
Nubuck | vintage

Speci caties:
Mooie mat witte doos met grote vouwsticker, inclusief bedrijfsnaam, bedrijfskleur en logo.
*Inhoud Keralux® set N:

*Inhoud Keralux® set V:

Keralux® verzorgende lotion
✓ Keralux® milde reiniger
✓ Keralux® spray N mini
✓ Keralux® nubuck doek
✓ Lederspons, doekje, gebruiksaanwijzing

✓

✓

fi

fi

*Alle onderhoudssets zijn per volle doos (12 stuks) te combineren.

Keralux® verzorgende lotion
✓ Keralux® vintage reiniger
✓ Keralux® spray N mini
✓ Lederspons, doekjes, gebruiksaanwijzing
Beide sets direct uit voorraad leverbaar*

TEXTIEL
COMPLETE ONDERHOUDSSET | HALFJAARLIJKS ONDERHOUD
Puratex® complete verzorgingsset

Puratex® complete verzorgingsset
Stoffen meubelbekleding

Speci caties:
Mooie mat witte doos met grote vouwsticker, inclusief
bedrijfsnaam, bedrijfskleuren en logo.
*Inhoud:
Puratex® reinigingswater
✓ Puratex® strong cleaner
✓ Puratex® impregneer spray
✓ LCK® reinigingshandschoen
✓ Doekjes
✓ Gebruiksaanwijzing
✓

Direct uit voorraad leverbaar*

Puratex® veloursborstel
Velvet / velours stoffen
Speci caties:
Mooie witte doos met eigen sticker, inclusief
jouw bedrijfsnaam, bedrijfskleuren en logo.
Inhoud:
✓ Puratex® velourborstel
✓ Gebruiksaanwijzing

Leverbaar per volle doos (25 stuks)

fi

fi

fi

*Alle onderhoudssets zijn per volle doos (12 stuks) te combineren.

Wist je dat?
Onze impregneer OEKO-TEX®
gecerti ceerd is? Puratex® is niet
schadelijk is voor mens, dier of het milieu.
Het wordt gemaakt op waterbasis, zonder
invloed van zware chemische processen.
Hierdoor is het reuk- en geurloos en niet van
invloed op de stof. Gaaf toch?!

#groen #duurzaam #puratex®

LCK NEDERLAND BV

CONTACT

PROFESSIONAL | FURNITURE CARE

VRAGEN | MOGELIJKHEDEN

LCK Nederland BV is een (h)echt familiebedrijf met
ruim 40 jaar ervaring in de meubelbranche. Onze
missie is heel simpel: “ontzorgen”.
Op onze website brengen we fabrikanten, winkeliers en
particulieren bij elkaar. Ons laboratorium test alle
meubelbekledingen op onze onderhoudsproducten.
Zo weet iedereen precies waar die aan toe is, wel zo
makkelijk toch?!
Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan snel naar de
website en klik onderaan de homepagina op het logo
van een fabrikant naar keuze.

Heb je vragen, of ben je nieuwsgierig naar de
mogelijkheden voor private label?
Mail je vraag naar:
info@lcknederland.nl
Telefoon:
+31(0)571 270 327
Hunneperkade 12
7418 BT Deventer

Succes!
www.lcknederland.nl

