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Odour Remover

De Geurbeleving in hotelkamers is een van de belangrijkste voorwaarden voor een prettig
gastenverblijf. We zien vaak in hotels dat elementen van uitstraling zoals muziek, decoratie en 
belichting zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Geurbeleving wordt hierbij vaak over het hoofd 
gezien. Een gemiste kans! Het verwijderen van vieze geuren en het verspreiden van een unieke, 
complementaire geur versterkt het hotelmerk en verhoogt de hotelbeoordeling van uw gasten.

KENT heeft 2 unieke producten voor een betere geurbeleving bij uw gasten:

Art.nr: 86464  22 Odour Remover  Fles van 500ml
Art.nr: 86477  00 Trigger Spray  Verstuiver

Air Jet

Housekeeping

Odour Remover neutraliseert vieze geuren en voorkomt het 
ontstaan van nieuwe geuren. Dit PH-neutrale en 
onschadelijke product is veilig te gebruiken op bijna alle 
oppervlakken zoals sanitaire voorzieningen, vuilnisbakken, 
stoffen meubels, gordijnen, vloerbedekking, enz. 

Air Jet is een krachtige luchtverfrisser die zelfs in grote ruimten binnen seconden 
werkzaam is. Het sterk gecomprimeerde product wordt geleverd in een spuitbus, 
waarmee een spuitafstand van meer dan 2 meter mogelijk is. Binnen één seconde 
kan er een ruimte tot 100 vierkante meter mee worden verfrist. Spuit in grotere 
ruimten eenvoudig in meerdere richtingen.
Air Jet is verkrijgbaar in drie geuren: frisse Citrus, fruitige Cranberry en Cotton 
Fresh.

Art.nr.:86471 22 Air Jet Citrus  Spuitbus van 750 ml
Art.nr.:86472 22 Air Jet Cranberry Spuitbus van 750 ml
Art.nr.:86473 22 Air Jet Cotton Fresh Spuitbus van 750 ml



Drain Cleaner

Preventieve reiniging

Technische dienst - verstoppingen
Een veel voorkomende klus voor de technische dienst is het ontstoppen van afvoeren van douchecabines, 
wasbakken en toiletten. Een vervelende klus. Vaak wordt er ontstopt met agressieve chemische ontstoppers die 
op den duur de afvoerbuizen aantasten. Deze producten zijn ook kostbaar en de dampen die ontstaan zijn 
schadelijk.

KENT heeft hiervoor een alternatief dat u tijd en geld bespaart en veel efficiënter werkt:

Drain cleaner is een sterk geconcentreerde en snelwerkende 
afvoerreiniger. Het product is speciaal ontwikkeld voor de 
verwijdering van haar en andere organische afzettingen zoals 
etensresten, vet en zeep uit sifons, buizen en afvoeren zonder 
deze te beschadigen. Drain Cleaner dringt binnen enkele minuten 
zelfs door in diepliggende verstoppingen en afzettingen. Het 
product kan ook preventief worden gebruikt om de optimale 
werking van afvoeren te onderhouden en dure ingrepen door een 
loodgieter te voorkomen. Het product is niet op basis van zuren 
maar alkalisch wat veiliger is voor de gebruiker en de leidingen.

Art.nr.:86468 22 Drain Cleaner Fles van 1 liter

Basisreiniging

Meng KENT Drain Cleaner in een verhouding van 1:5 met heet water (90 – 95°C) 
en laat het mengsel maximaal één uur inwerken op afzettingen.

Meng KENT Drain Cleaner in een verhouding van 1:3 met heet water (90 – 95°C) 
en laat het mengsel maximaal één uur inwerken op afzettingen. Bij beide 
mengverhoudingen begint het product binnen enkele minuten te werken.

Technische dienst - Schimmel
Voor hotelgasten is de staat van de sanitaire voorzieningen in de kamer een
belangrijk onderdeel van de beoordeling die zij uw hotel geven. Een van de meest 
voorkomende klachten van hotelgasten is schimmelvorming in de badkamer. 
Als er schimmel wordt geconstateerd aan de oppervlakte van tegels en de kitnaden 
kan deze simpel verwijderd worden met KENT Sanitary Cleaner & Discaler. 
Zodra er schimmel is doorgedrongen tot in de kitnaden kan dit niet meer verwijderd 
worden. De kitnaden zullen verwijderd moeten worden en deze zullen 
opnieuw moeten worden aangebracht. Om te voorkomen dat er opnieuw snel 
schimmel op de kitnaden ontstaat, heeft KENT dé oplossing met een top-
kwaliteit afdichtingskit: KENT Rotabond MS. U zult minder vaak te maken krijgen 
met schimmel op de kitnaden en dit zorgt weer voor een betere beoordeling van het 
hotel door uw gasten!

Art.nr.:85081 22 Rotabond MS Wit   290 ml patroon
Art.nr.:86548 22 Sealant Smoother   1 l fles + handverstuiver
Art.nr.:86469 22 Sanitary Cleaner & Descaler Fles van 1 liter
Art.nr.:86476 00 Trigger Spray (Sanitary Cleaner) 1 stuk
Art.nr.:86485 10 Soft Surface Cleaner  500 ml fles
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Sinds 1974 is KENT een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van zeer efficiënte 
chemische producten die worden gebruikt voor reiniging, reparatie, verzorging en onderhoud.

KENT heeft een uitstekende reputatie voor alle automotive, industriële en maritieme 
toepassingen. Onze klanten waarderen ons hooggespecialiseerd productportfolio 
omdat het hun dagelijkse bezigheden vergemakkelijkt. Onze compromisloze en consistente 
kwaliteit, bekende betrouwbaarheid en ongeëvenaarde innovativiteit worden overal geapprecieerd.

De focus van onze acties ligt altijd op de doelstellingen van onze klanten. Onze 
technisch geschoolde consultants begrijpen de processen en toepassingen van de klant 
en demonstreren de betrouwbaarheid van onze producten op een indrukwekkende manier.

De consultants van KENT hebben één hoofddoel: perfect geschikte en 
hoogkwalitatieve productoplossingen bieden om elke klant optimaal te 
ondersteunen. Ze stellen zich dan ook op als echte partners van onze klanten.

Gegarandeerde kwaliteit


