
Shoe Fresh is de deo voor schoenen 
Hygiënisch fris met antibacteriële 
formule die aangroei van bacteriën 
tegen gaat en tevens onaangename 
geuren neutraliseert 

Bijzonder lang werkzaam, tot 48 uur 

Frisheid en hygiëne van hiel tot teen 
in al uw schoenen/laarzen 

Art.nr. A38 • EAN 4053201 05868 0 

VPE 6 • Inhoud 100ml •  

Schoenlepel 

Onverslijtbare metalen schoenlepel, 
helpt bij het aantrekken van schoenen 
Vergemakkelijkt het instappen en 
voorkomt het inplooien van het 
hielstuk en blijft de contrefort stevig 
en stabiel 

Art.nr. 06516 • EAN 5000204 78944 7 

VPE 5 • 15 cm •  

Premium Glansborstel 

Uitsmeerborstel, helpt bij de 
optimale verzorging van schoenen 
en laarzen om de glans weer terug 
te halen 

001- lichtharig
002 - donkerharig

Art.nr. H27 

001 EAN 4053201 01809 7 
002 EAN 4053201 01810 3 
VPE 12 •  

Veters 
Dik rond, 100% katoen 
Cassette verpakking, 3 maten 

000 - zwart 

Art.nr. 632090 • EAN 4053201 05061 5 

VPE 12 • 90 cm • 

Art.nr. 632120 • EAN 4053201 05082 0 

VPE 6 • 120 cm • 

Art.nr. 632150 • EAN 4053201 05239 8 

VPE 6 • 150 cm •  

Universeel 
Voor alle schoenmaterialen en combinaties van schoenmaterialen 

• • ••

Gladleer 

Voor alle schoenen gemaakt van gewaxd of geolied leer en nubuck 

Voor alle schoenen gemaakt van glad leer en speciale leersoorten zoals 
reptielleer en combinaties van schoenmaterialen 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@armor.nu of 050-3165824 
Advies verkoopprijs excl BTW 
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WERKSCHOENEN GAAN LANGER MEE MET DE 

PROFESSIONELE VERZORGINGSLIJN VAN BAMA 

Een compleet aanbod, dat een antwoord biedt op de hedendaagse behoeftes in het gemakkelijk 

onderhouden van werkschoenen. Alle Bama producten zijn zonder toegevoegde PFK's. 

ONDERHOUDSAVIES 

Om zo lang mogelijk de kwaliteit van de schoen te behouden, is regelmatig onderhoud erg belangrijk. 

Multi gebruik: Voorkomen is beter dan genezen. Bescherm daarom nieuwe aankopen direct met Bama Power 
Protector, een sterke impregneer spray die alle lederen & textiel materialen waterafstotend maakt en vocht 
moeiteloos afdrijft. Gebruiksadvies :3x licht insprayen op 20 cm afstand, daarna lx per week herhalen. 

Gladleer: Glad lederen schoenen hebben verzorging nodig om te voorkomen dat het leer uitdroogt en dat er geen 
barsten in ontstaan. Met de handige Fijn leer Verzorging met bijenwas of het geconcentreerde Bama Leervet blijft 
het leer zacht en soepel. Gebruiksadvies: verwijder eerst vuil, spray/blik lx in de 2/3 weken licht blijven herhalen. 

Gevet Outdoor: Gevet lederen schoenen houd je in goede conditie door de Herstellende Olie te gebruiken en/of 
Bama Beschermende Creme, zo blijft het leer zacht en soepel, de toplaag goed gevet zodat vuil en vocht niet 
kunnen indringen. Gebruiksadvies: verwijder eerst vuil, spray/blik vet lx in de 2/3 weken licht blijven onderhouden. 

Combi materialen: Schoenen uit verschillende combinaties van materialen hebben een aangepaste verzorging 
nodig. Gebruik daarom de Super Combi Verzorgingsspray, een all round spray die voor alle materialen gebruikt kan 
worden. Gebruiksadvies: 3x licht insprayen op 20 cm afstand, daarna lx per week herhalen . 

• 
Power Protector biedt 
langdurige bescherming tegen 
water, sneeuw en zout 

Voor alle ledersoorten & textiel; 
niet geschikt voor synthetic, lak, 
brush en metallic finish lagen 

Beschermt schoenen/laarzen 
intensief tegen nattigheid -
tot 15 regendagen 

Art.nr. A25 • EAN 5000204 06158 1 

VPE 12 • Inhoud 300ml • 

Super Combi Verzorgingsspray 
verzorgt, beschermt, frist kleur en 
terug op, zorgt dat het materiaal blijft 
en ademen - 4 in 1 

Speciaal aanbevolen voor alle 
soorten en of verschillende 
combinaties van materialen 

Snel, eenvoudig en schoon -
de allround verzorging voor 
alle schoenen/laarzen 

Art.nr. A46 • 5000204 06397 4 

VPE 12 • Inhoud 300ml •  

Herstellende Olie verzorgt en 
beschermt met behoudt van de 
natuurlijke matte look 

Speciaal voor gewaxed, ge-olied 
en gevetleer met cederolie 

Verzorgt en houdt gewaxed-, geolied
en gevetleer soepel 

Art.nr. S20 • EAN 5000204 11047 0 

VPE 12 • Inhoud 250ml •  

Herstellende Olie 

Fijn Leer Verzorging voedt het 
leer, geeft glans en beschermt 

Speciaal aanbevolen voor schoenen/ 
laarzen bestaande uit fijnleersoorten 
zoals glad-, antiek-, reptiel-, en 
bedrukt leder 

De fijnste verzorging in een 
gemakkelijke spray -
houdt laarsritsen soepel 

Art.nr. G67 • 4053201 05356 2 

VPE 12 • Inhoud 250ml •  

Fijn Leer Verzorging 

Beschermende Creme 
Beschermt, voedt en onderhoudt 

Speciaal aanbevolen voor gewaxed-, 
geoliëd leer en nubuck 

Wassen en oliën van 
hoge kwaliteit voeden en 
beschermen het leer tegen 
water 

Art.nr. A41 • EAN 5000204 04340 2 

VPE 12 • Inhoud 100ml •  

esc ermen e 
Creme 

Outdoor 

Leervet voedt en dringt diep in het 
leer binnen en voorkomt dat er 
vocht/water binnendringt 

Voor alle soorten gladleer 

Wassen en oliën van 
hoge kwaliteit voeden en 
beschermen het leer tegen 
water 

Art.nr. A90 • 4053201 53264 7 

VPE 12 • Inhoud 100ml •  

Leervet 

Gladleer 
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