
Detergent & Rinse Aid.  
Together at Last.
Vaatwasmiddel en naspoelmiddel.  
Eindelijk in één.

Suma Combi, het nieuwe vaatwasmiddel met geïntegreerd naspoelmiddel. 
Voor effectieve reiniging, gemak in het gebruik en een voordelig budget. 
Sommige dingen horen gewoon bij elkaar.

www.diversey.com/sumacombi

Sealed Air is wereldleider op het gebied van voedselveiligheid, voedselbewaking, facilitaire reiniging en hygiëne en 
productbescherming. Met erkende en inventieve merken als Bubble Wrap®, Cryovac® en Diversey® biedt Sealed Air 
efficiënte en duurzame oplossingen die toegevoegde bedrijfswaarde leveren voor klanten, de kwaliteit van leven voor 
consumenten verbeteren en zorgen voor een schoner en gezonder milieu voor toekomstige generaties. Met ruim 
26.000 medewerkers en klanten in 175 landen heeft Sealed Air in 2011 een pro forma omzet gegenereerd van  
8,1 miljard USD.

©2012 Sealed Air Corporation. Alle rechten voorbehouden.

VAATWASSEN 
KAN
MAKKELIJKER.

Sommige dingen horen gewoon bij elkaar. 
Dankzij Diversey zijn vaatwasmiddel en 
naspoelmiddel nu eindelijk gecombineerd 
in één product: Suma Combi.™

Om het u gemakkelijker te maken.

13733 nl 11/12

vaatwas-
middel

naspoel-
middel



Gewoon schoon. Gewoon 
makkelijker. 
Maak kennis met Suma Combi, een innovatie van Diversey.  
De eenvoudige en betrouwbare manier voor schoon en glanzend 
vaat- en glaswerk, nu met het gemak van één vaatwasmiddel met 
geïntegreerd naspoelmiddel. Zonder extra kosten.

Gewoon effectief. 
U krijgt het schone vaatwerk dat uw gasten en uw 
eten verdienen. En dat met het gemak van slechts één 
product. Gebleken is dat Suma Combi al uw vaat 
schoon, glanzend en droog aflevert, net zo goed als 
twee aparte producten.

Makkelijk, veilig en duurzaam. 
Suma Combi is een oplossing die ervoor zorgt dat u 
altijd de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel en 
naspoelmiddel gebruikt, precies wanneer u dat nodig 
heeft. Eén verpakking is natuurlijk veel handiger dan 
meerdere. Dit is makkelijker bij aanschaf en bij het 
voorraadbeheer, en bovendien heeft u minder 
verpakkingsafval.

Gewoon efficiënt. 
Met Suma Combi profiteert u van de combinatie van 
een vaatwasmiddel en naspoelmiddel in één, zonder 
extra kosten, want u hoeft ze niet meer apart te 
kopen. Efficiënt voor uw keuken, efficiënt voor uw 
personeel, en – net zo belangrijk – efficiënt voor uw 
budget.
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