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Over ons
Wat maakt James anders dan de rest?



James

Familiebedrijf

Producten
Advies

Onderzoek

&

is er voor iedereen

voor het juiste advies

sinds 1927

James staat voor makkelijk te gebruiken producten

met unieke services, die het voor verkoper en

consument eenvoudig houden. Met persoonlijke

hulp als finishing touch, wereldwijd.

Wij bestaan al sinds 1927. Wat eerst begon als familiebedrijf in was- en

reinigingsproducten, is inmiddels uitgegroeid tot toonaangevende fabrikant

op het gebied van reinigingsmiddelen en advies voor tapijt, meubels en

harde vloeren in binnen- en buitenland.

Goede producten bieden de basis voor een heel mooi resultaat.

Het beste advies zorgt ervoor dat iedereen met James aan de

slag kan. Heb je vragen? We staan graag met onze website en

                                              telefonische hulplijn voor je klaar.

Dagelijks onderzoek in eigen

laboratorium in samenwerking

met vooraanstaande fabrikanten,

heeft geleid tot grote kennis en

kunde aangaande onderhoud

en reiniging.



HARDE VLOERENGoede bescherming en een
       passend reinigingsproduct



Flacon 1: James Basisreiniger

James Starterset Harde vloeren

Art.nr.

3301

2276

1000 ml

Doos à 15 stuks

Can à 10 ltr

circa 20 - 200 m²

circa 200 - 2000 m²

Inhoud Verbruik

James Basisreiniger is een stripper, geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals vinyl, PVC, LVT,

laminaat, linoleum, marmoleum, keramische tegel, epoxyvloer, kurk, rubber of natuur- en kunststeen vloeren.

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

Verwijdert hardnekkige vervuiling en restanten van oude reinigingsmiddelen

Brengt de vloer terug naar de basis

Klacht? Vlekken of strepen? Een vloer die glimt?

Zó opgelost!

Verwijdert moeiteloos oude waslagen van b.v.

James Zijdemat of James Extra Mat 

Art.nr.

2000 Doos à 10 stuks Afhankelijk van grootte

en hoeveelheid vlekken

Inhoud Verbruik

Een kleinformaat van de James producten:

James Basisreiniger à 100 ml
voor de initiële & grondige reiniging

James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog à 100 ml
voor het dagelijks onderhoud, voldoende voor 2 dweilbeurten

James Remover à 100 ml
voor alle hardnekkige vlekken

Badstof handdoekje

De James Starterset voor Harde vloeren is perfect voor ingebruikname van een nieuwe vloer, of bij de

overstap van onderhoud van een bestaande vloer naar James producten. Ideaal voor vloeren zoals

vinyl, PVC, LVT, laminaat, linoleum, marmoleum, rubber, keramische tegel, natuursteen en kunststeen.

Flacon 3: James Extra Mat

Art.nr.

3309

3209

1000 ml

Doos à 15 stuks

Can à 10 ltr

circa 20 m²

circa 200 m²

Inhoud Verbruik

James Extra Mat geeft een extra matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Dé oplossing voor de matste

vloeren! Geschikt voor vinyl, PVC, LVT, , linoleum, marmoleum,  en natuur- enwatervast laminaat kurk, rubber

kunststeen vloeren. 

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

Eenvoudig verwijderbare beschermlaag verlengt de levensduur van de vloer

Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in

de vloer en zijn dus te herstellen

James Extra Mat is vuilafstotend

De matste polish op de markt!

Geeft de vloer een extra mat uiterlijk

Flacon 2: James Zijdemat

Art.nr.

3302

3206

1000 ml

Doos à 15 stuks

Can à 10 ltr

circa 20 m²

circa 200 m²

Inhoud Verbruik

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

E envoudig verwijderbare beschermlaag verlengt de levensduur van de vloer

Krasjes en oppervlakkige beschadigingen ontstaan in de beschermlaag, niet in

de vloer en zijn dus te herstellen

James Zijdemat is vuilafstotend

Geeft de vloer een mat uiterlijk

James Zijdemat geeft een matte beschermlaag en is antislip en krasvast. Geschikt voor vinyl, PVC, LVT,

watervast laminaat, linoleum, marmoleum, kurk,  en natuur- en kunststeen vloeren.rubber

UNIEK PRODUCT



Flacon A: James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog

Flacon B: James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

Hét product voor dagelijks onderhoud

Verwijdert moeiteloos vervuiling tijdens het wissen

Geschikt voor een herstel reiniging bij oppervlakkige krasjes en strepen

Op basis van alcohol, dit zorgt ervoor dat de vloer snel droogt

Ideaal product als een polish niet wenselijk of mogelijk is

Verandert het uiterlijk van de vloer niet 

Heeft een aangenaam frisse geur

G eeft de vloer een mat uiterlijk

Er blijft geen residu op de vloer achter

Vuilafstotend en slipvast

James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog is een hoog geconcentreerde reiniger, geschikt voor het dagelijks

reinigen van alle vochtbestendige harde vloeren zoals vinyl, PVC, LVT, laminaat, linoleum, marmoleum,

keramische tegel, epoxyvloer, kurk, rubber of natuur- en kunststeen vloeren.

James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt is een herstel reiniger geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren

zoals vinyl, PVC, LVT, laminaat, linoleum, marmoleum, keramische tegel, epoxyvloer, kurk, rubber of natuur- en

kunststeen vloeren. 

Art.nr.

Art.nr.

3303

3304

3310

3312

1000 ml

Doos à 15 stuks

1000 ml

Doos à 15 stuks

Can à 10 ltr

Can à 10 ltr

circa 1000 m²

circa 500 m²

circa 10000 m²

circa 5000 m²

Inhoud

Inhoud

Verbruik

Verbruik

James Remover

Set James Harde vloeren

Art.nr.

3225 250 ml

Doos à 20 stuks

Afhankelijk van grootte

en hoeveelheid vlekken

Inhoud Verbruik

James Remover is een vlekverwijderaar geschikt voor harde vloeren zoals vinyl, PVC, LVT, laminaat, rubber,

linoleum, marmoleum, keramische tegel, epoxy-, natuur- en kunststeen vloeren. Laat géén doffe plek achter,

in tegenstelling tot verschillende huis-tuin-en-keukenmiddelen!

Deze vlekverwijderaar is in staat om onder andere de volgende vlekken te verwijderen:

Schoenstrepen

Viltstift, inkt en balpen

Watervaste lijmresten

Cosmetica (zoals nagellak) en vet

Verf en lak

Art.nr.

5000 Doos à 6 sets Afhankelijk van grootte

en hoeveelheid vlekken

Inhoud Verbruik

Een volwaardige set van de drie belangrijkste James producten voor alle vochtbestendige

harde vloeren voor onderhoud én vlekverwijdering, verpakt in een stevig James doosje.

Inbegrepen in deze set:

James Basisreiniger à 1000 ml ( flacon 1, grondige reiniging)

James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog à 1000 ml (flacon A, dagelijks onderhoud)

James Remover à 250 ml (vlekverwijderaar)

Twee badstof handdoekjes

Raadpleeg de betreffende producten

voor gedetailleerde productinformatie.



James Bandit

Unger Inwas Set 

Stofzuigers en reinigingsmachines

Art.nr.

Art.nr.

9036

2840

1000 ml

Doos à 10 stuks

Per set

Circa 500 ml / m²

-

Inhoud

Inhoud

Verbruik

Verbruik

Geschikt voor ondergronden zoals:

De set bestaat uit:

Natuursteen (ook een natuurstenen aanrechtblad)

 Unger inwashoes met houder

Hout (ook b.v. tafels)

 Unger verstelbare steel maat 125 cm

Beton

 Unger rechthoekige emmer

Baksteen

Cement

James Bandit is een revolutionair middel tegen olie- en vetvlekken op poreuze ondergronden. Het

verwijdert zonder enige moeite onder andere barbecue-, frituur- en olievlekken.

Een handige set van Unger om o.a. James Zijdemat en James Extra Mat op professionele wijze

aan te brengen op een vloer. Meer gemak dan een dweil en nog minder kans op streepvorming.

James in grootverpakking

Veel van onze producten hebben we ook in grootverpakking, ideaal voor professionele reinigers, facility managers en grootzakelijke

klanten als kinderdagverblijven, hotels en restaurants. Zoek je een specifiek product? Neem dan contact met ons op!

James is officieel dealer van o.a. Sebo stofzuigers en Cleanfix reinigingsmachines. Een sproei-extractie machine voor tapijt & meubelstof,

een (borstelende) stofzuiger, of een schrobzuigmachine voor grotere ruimtes met harde vloeren; James kan elke machine van deze merken

leveren. We helpen je graag verder!



Probleem of functie Juiste product

Bij elke verkoop van een nieuwe harde vloer.
James Starterset Harde Vloeren: voor het perfect in gebruik nemen van
de vloer. De eerste grondige reiniging, dagelijks onderhoud én veilig
hardnekkige vlekken (zoals lijmresten, opgedroogde muurverf en
schopstrepen) verwijderen, in één set! 

Eerste reiniging bij oplevering & twee keer per jaar grondig reinigen.
James Basisreiniger: voor een vlekkeloze & schone vloer vanaf dag één.
Het periodiek gebruik van James Basisreiniger houdt de vloer perfect
schoon. Klacht? Vlekken of strepen? Een vloer die glimt? Zó opgelost!

Extra beschermlaag, verlengt levensduur.
James Zijdemat en Extra Mat (is uniek!): kies er direct voor na op-
levering, of als de vloer beschadigd / bekrast is. Slimme tips: vloer te
mat of te glanzend? Of een klein glansverschil tussen de planken?
Los het zo op!

Dé foolproof dagelijkse reiniger. Altijd goed voor elke vloer.
James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog: droogt snel, ruikt fris, laat
geen residu achter, geen laagopbouw en het uiterlijk van de vloer
verandert niet. Zelfs overdoseren levert geen klacht op.

Oppervlakkige krasjes verwijderen tijdens het dweilen.
James Vloerreiniger Beschermt & Herstelt: als een polish niet wenselijk
of mogelijk is. Langere droogtijd, ong. 45 min. en de vloer NIET betreden!
Tip: dweil één fles leeg, stap dan weer over op Schoon & Snel Droog. 

Verwijder veilig hardnekkige vlekken; zónder schade aan de vloer.
James Remover: verwijdert o.a. viltstift, lijmresten, verf, nagellak. Gebruik
nóóit wasbenzine, terpentine, nagellak remover, stickeroplosser; dit geeft
een doffe plek, de vloer is dan beschadigd. Handig voor elke stoffeerder!

Ontdek in het kort wat een
James product doet of kan

Harde vloeren



TAPIJT & MEUBELS
Onderhoud en vlekverwijdering



James Starterset Tapijt & Meubelstof

Art.nr.

3000 Doos à 10 stuks Afhankelijk van grootte

en hoeveelheid vlekken

Inhoud Verbruik

Een kleinformaat van de James producten:

James Vlekkenspray à 50 ml

James Vlekkenwonder à 100 ml

James  à 100 mlInterieurreiniger

Badstof handdoekje

De James Starterset voor Tapijt & Meubelstof is perfect als totaaloplossing bij een nieuw tapijt, vloer-

kleed of meubelstof. De ideale set voor je klant, voor onderhoud én vlekverwijdering.

Dit alles zit bijeen verpakt samen met een op de verpakking gedrukte James Vlekkenschijf in

een stevige, hersluitbare kunststof verpakking.

James Interieurreiniger

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

James Vlekkenspray

Art.nr.

1758 200 ml

Doos à 20 stuks

Afhankelijk van grootte

en hoeveelheid vlekken

Inhoud Verbruik

Deze vlekverwijderaar biedt de volgende eigenschappen:

Verwijdert eenvoudig vlekken zoals schoensmeer, 

vet, olie, verf, lijmresten, kauwgom en teer

James Vlekkenspray is een oplosmiddel

Droogt snel

Veroorzaakt géén hervervuiling

James Vlekkenspray is een vlekverwijderaar voor olie- en vetachtige vlekken op tapijt, vloerkleed en meubelstof.

Geschikt voor alle materialen, zowel natuurlijk (zoals wol) als synthetisch.

James Vlekkenwonder

James Vlekkenwonder is een vlekverwijderaar voor vlekken op waterbasis voor tapijt, vloerkleed en meubelstof.

Geschikt  Ook oude vlekken zijn vaak nogvoor alle materialen, zowel natuurlijk (zoals wol) als synthetisch.

gemakkelijk te verwijderen; zelfs een oude rode wijn vlek!

Deze vlekverwijderaar biedt de volgende eigenschappen:

   Verwijdert vlekken zoals rode wijn, koffie, thee,

   fruit en bloed

Zeer makkelijk in gebruik: aanbrengen en klaar,

het product doet het werk 

James Vlekkenwonder is biologisch afbreekbaar

Veroorzaakt géén hervervuiling

Art.nr.

1769

1768

5012

250 ml

Doos à 20 stuks

Can à 5 ltr

Can à 5 ltr

Afhankelijk van grootte

en hoeveelheid vlekken

Afhankelijk van grootte

en hoeveelheid vlekken

Vlekkenwonder Extra Sterk,

voor solution dyed materiaal

Inhoud Verbruik

James Interieurreiniger is bedoeld voor alles dat géén vlek is, maar toch niet schoon. Voor alles dat na verloop

van tijd (door gebruik) smoezelig oogt. Het is een onderhoudsproduct voor de periodieke reiniging van je tapijt,

vloerkleed en meubels.

B iologisch afbreekbaar en pH-neutraal

O ok ideaal voor het reinigen van je bed, boxspring, kinderwagen, schoenen, toetsenbord en muis,

glazen of gelakte oppervlakken

V erwijdert huidvetten en algemene vervuiling

O ppervlaktereiniging en opfrissen van tapijt, vloerkleed, meubels, raambekleding, (PU) leer

Heeft een aangename, frisse geur

V eroorzaakt géén hervervuiling

Art.nr.

2701

2700

500 ml

Doos à 20 stuks

Can à 10 ltr

Afhankelijk van

vervuiling

Afhankelijk van

vervuiling

Inhoud Verbruik



Art.nr.

Art.nr.

Doos à 6 sets

Doos à 6 sets

Afhankelijk van vlekken

en vervuiling

Afhankelijk van vlekken

en vervuiling

Inhoud

Inhoud

Verbruik

Verbruik

4000

4010

Set James Textiel

Premium Set James Textiel

Een volwaardige set van de drie belangrijkste James producten voor tapijt en meubelstof,

voor onderhoud én vlekverwijdering. Verpakt in een stevig James doosje. 

De ultieme set van de vier belangrijkste James producten voor tapijt en meubelstof, voor

bescherming, onderhoud én vlekverwijdering. Verpakt in een stevig James doosje. 

Raadpleeg de betreffende producten

voor gedetailleerde productinformatie.

Raadpleeg de betreffende producten

voor gedetailleerde productinformatie.

Inbegrepen in deze set:

Inbegrepen in deze set:

James Interieurreiniger à 500 ml (voor algemeen onderhoud, opfrissen)

James Vezelbeschermer Eco à 500 ml (voor bescherming)

James Interieurreiniger à 500 ml (voor algemeen onderhoud, opfrissen)

James Vlekkenwonder à 250 ml (verwijdering van vlekken op waterbasis)

James Vlekkenwonder à 250 ml (verwijdering van vlekken op waterbasis)

James Vlekkenschijf ( oplossingen voor ruim 80 vlekken)

James Vlekkenschijf ( oplossingen voor ruim 80 vlekken)

Badstof handdoekje

Badstof handdoekje

James Vlekkenspray à 200 ml ( verwijdering van olie- en vetachtige vlekken)

James Vlekkenspray à 200 ml ( verwijdering van olie- en vetachtige vlekken)

James Snelreiniger

James Snelreiniger is een product speciaal voor het reinigen van kunststof bekledingen. Ideaal voor het geval

dat James Interieurreiniger niet voldoende resultaat geeft.

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

Geschikt voor alle kunststof bekledingen (zoals kunstleer, skai, PU leder, enz.)

Reeds verdund, klaar voor gebruik

Tevens geschikt voor de verwijdering van vingervlekken, olie-, nicotine-, rook- en

vetaanslag van gebruiksvoorwerpen zoals telefoons, deuren, ruiten, apparaten, enz.

Biologisch afbreekbaar

Art.nr.

1622

1626

500 ml

Doos à 20 stuks

Can à 10 ltr

Onverdund

Afhankelijk van

vervuiling

Afhankelijk van

vervuiling

Inhoud Verbruik

James Vezelbeschermer Eco

Art.nr.

1825

1815

500 ml

Doos à 20 stuks

Can à 10 ltr

circa 5 - 10 m²

circa 100 - 200 m²

Inhoud Verbruik

James Vezelbeschermer Eco is een unieke, onzichtbare, geurloze en milieuvriendelijke vezelbeschermer,

vrij van gevaarlijke stoffen (zoals fluorocarbonen). Beschermt alle textiel, microvezel en (kunst) leer en

maakt ze water- en vuilafstotend.

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

Toepassingsgebieden: o.a. tapijt, vloerkleed, meubel, kleding, boxspring, schoenen,

gordijn, auto-, caravan- en bootbekleding, zonwering, buitenkussens en kinderwagen

 Extra waardevol op materialen als viscose, zijde, bamboe, brandnetel, katoen, etc.

 Voorzien van A.I.S.E. certificering

V oedselveilig en UV-stabiel

Z eer sterk water- en olieafstotend effect

 Makkelijk en veilig aan te brengen



James Vlekkenschijf

De James Vlekkenschijf heeft dé oplossing voor de meest voorkomende vlekken, zowel verse

vlekken als hardnekkige en onbekende vlekken. De Vlekkenschijf biedt informatie over vlek-

verwijdering als internet niet voorhanden is. De informatie en instructies worden in een

duidelijke en overzichtelijke layout gepresenteerd. Een ‘must have’ voor ieder huishouden!

Zoals al onze producten, verkrijgbaar in meerdere talen.

Handpad met handpadhouder

Art.nr.

8043

8044

8045

Handpad met 

Handpad Houder

Microvezel 

Handpad

Handpad Houder

Inhoud

De James Microvezel Handpad is de handpad die we standaard aan-

bieden, daar deze uitermate geschikt is voor het inmasseren van onder

andere James Cleanmaster. 

Formaat: 12 x 25 cm

De James Handpad Houder is een kwalitatief goede houder voor ver-

schillende handpads. Door de vele kleine haakjes blijven pads goed

op hun plaats zitten tijdens gebruik.

Badstof handdoekje

Art.nr.

Art.nr.

2704

2508

per stuk

100 stuks

Inhoud

Inhoud

Een wit katoenen badstof handdoekje.

Ideaal voor de toepassing van bijvoorbeeld: 

James Interieurreiniger (James Water)

Behandeling verse vlekken

James Vlekkenspray

James Remover

James Cleansoft

Art.nr.

Art.nr.

500 ml

Doos à 20 stuks

500 ml

Doos à 20 stuks

Can à 10 ltr

Can à 10 ltr

Onverdund

(klaar voor gebruik)

60 - 140 ml per 10 ltr water

Onverdund tot maximaal

1:10 verdund met water

60 - 140 ml per 10 ltr water

Inhoud

Inhoud

Verbruik

Verbruik

Haalt de oorspronkelijke kleur weer op en voorkomt het afbloeden van kleuren

Aangenaam geparfumeerd, werkt deodoriserend

Biologisch afbreekbaar

Uitsluitend in combinatie met sproei-extractie machine toepassen

Voorkomt een snelle hervervuiling door speciale vuilwerende bestanddelen

James Cleansoft is een sterk geconcentreerde reiniger afgestemd op de speciale eigenschappen van

wolgarens (en geitenhaar) die in tapijt en meubelstof verwerkt zijn.

2511

2501

3222

3220

James Cleanmaster

James Cleanmaster is een speciale reiniger voor een grondige onderhoudsbeurt van synthetische tapijt en

meubelstof (en natuurlijke garens anders dan wol).

Bijzonder geschikt voor sterke looppad vervuilingen en vlekken

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

Dit product biedt de volgende eigenschappen:

Uitsluitend in combinatie met sproei-extractie machine toepassen

Bevat geen kleur- of vezelbeschadigende stoffen

Herstelt de oorspronkelijke vuilwerende eigenschappen

pH-neutraal en biologisch afbreekbaar

Reinigt veilig, zonder versnelde hervervuiling te veroorzaken

    

Direct behandelen met water (instructies zie hierboven)

Behandelen met James Vlekkenwonder (instructies z.o.z.)

Behandelen met James Vlekkenspray op een badstof handdoek (instructies z.o.z.)

Vlek direct inspuiten met James Vlekkenspray (instructies z.o.z.)

Behandelen met James Interieurreiniger (James Water) (instructies z.o.z.)

Als er na de behandeling vlekken achterblijven, laat deze
dan drogen en volg de Vlekkenschijf aan de andere zijde.

James Vlekkenschijf

Verse vlekken
voor tapijt en meubelstof

(Behandeling van opgedroogde vlekken: zie andere zijde)

INSTRUCTIES:

Eerst vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen met een lepel.
Vervolgens:

Direct een badstof handdoek natmaken met koud water, uitwringen en op de
vlek plaatsen. Laat de klamvochtige badstof handdoek liggen zonder te kijken.

Als de handdoek verzadigd is, deze vervangen tot de vlek niet meer afgeeft.
Laat dan de handdoek liggen tot deze droog is.
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Probleem of functie Juiste product

Bij elke verkoop van tapijt, vloerkleed of meubelstof.
James Starterset Tapijt & Meubelstof: hiermee heeft je klant alles in
huis om de aankoop schoon, fris en vlekvrij te houden. Vlekverwijdering
én onderhoud in één, samen met een Vlekkenschijf als handleiding.

James Interieurreiniger: verwijdert algemene smoezeligheid en plekken
waar vervuiling ontstaat, zoals looppaden op tapijt en huidvetten op
meubels. Kan ook op kunstleer en echt leder gebruikt worden.

 Opfrissen en schoon houden van o.a. tapijt & meubel(stof). 

 
 

Verwijdering van vlekken op waterbasis uit tapijt & meubelstof. 
James Vlekkenwonder: verwijdert o.a. koffie, thee, rode wijn, frisdrank,
bloed en gras. Zelfs oude vlekken zijn vaak nog goed te verwijderen!

Reiniging van tapijt & meubelstof middels sproei-extractie machine.

Preventief beschermen van tapijt, meubelstof en (kunst) leer.
James Vezelbeschermer Eco: unieke, onzichtbare en milieuvriendelijke
vezelbeschermer, vrij van gevaarlijke stoffen. Beschermt alle textiel
én (kunst) leer en maakt deze water- en vuilafstotend. Reiniging en
(hardnekkige) vlekverwijdering met de James producten blijft mogelijk.

Ontdek in het kort wat een
James product doet of kan

James Vlekkenspray: verwijdert o.a. schoensmeer, lijm, kauwgom, olie,
teer en verf. Handig voor elke stoffeerder om bij zich te hebben!

Reinigt heel goed zónder hervervuiling te veroorzaken. (Extra) naspoelen
met schoon water is niet nodig.
James Cleansoft: speciaal voor wolgaren (en geitenhaar).
James Cleanmaster: synthetische garens & natuurlijke garens behalve wol.

Tapijt en meubelstof

Verwijdering van olie- en vetachtige vlekken uit tapijt & meubelstof. 



PRODUCT DISPLAYS

Tafeldisplay James Starterset

James Starterset
Tapijt & Meubelstof

James Starterset
Harde vloeren

James heeft verschillende product displays voor het actief promoten van onderhoud en reiniging. Haal de producten uit een kast

of hoekje en zie hoe ze je service, omzet én verkeer in de winkel kunnen verhogen. Van een tafeldisplay voor de James Startersets,

tot een interactief, hoogwaardig metalen vloerdisplay voor de gehele collectie, met iPad voor interactie: alles is mogelijk!

Het tafeldisplay voor de James Starterset is gemaakt van hoogwaardig karton, waarbij 3 Startersets op voorraad staan en

de inhoud ervan voorin gepresenteerd wordt. Ideaal voor op de verkooptafel, of bij de kassa.

Dit display wordt je gratis ter beschikking

gesteld indien je tenminste één doos

James Starterset Tapijt & Meubelstof

bestelt.

Het tafeldisplay voor de James Starterset

voor harde vloeren is exact gelijk in opzet,

maar dan uiteraard met een ander fotobeeld,

passend bij harde vloeren. Ook dit display

wordt je gratis ter beschikking gesteld, indien

je tenminste één doos James Starterset

Harde vloeren bestelt.



Onderzoek

James heeft een intensieve samenwerking met vele fabrikanten van zachte en harde
vloerbedekking, evenals meubel- en meubelstof producenten. Bovenstaand

een greep uit de merken die James ondersteunen en actief aanbevelen.

Wij werken metGeweldige partners



 WWW.JAMES.EU - INFO@JAMES.EU - +31 77 327 8000
Neem een kijkje op onze website voor advies,

bel of mail ons bij vragen of bestellingen.

PRODUCTEN
De JUISTE producten zijn cruciaal voor een goed resultaat, 
óók op de lange termijn. Geen wonder dat de beste merken

James producten aanbevelen!

Geen VLEK is te gek!
Vind online dé schoonmaakoplossing voor alle vlekken
op meubelstof én bijna iedere vorm van vloerbedekking.

GOED onderhoudsadvies; zo blijft
je interieur langer mooi. Een advies op maat voor je

vloer of meubel, mét de juiste tips en producten.

James houdt altijd rekening met het milieu en probeert haar
impact te beperken. Álle James producten worden dan ook met
TROTS geproduceerd volgens duurzame A.I.S.E. standaarden.

Bovendien is het James pand volledig energieneutraal!

VLEKKENZOEKMACHINE

ONDERHOUDSADVIES

A.I.S.E. GECERTIFICEERD

Een goed advies is niets waard
zonder de beste producten
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