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Grunnleggende 
hygieneprodukter for å 
holde mennesker rene og 
friske. Rent og pent hjem. 
Bedrifter flotte og rene!
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Våre kunder har fortalt oss hva som er viktig for de.

Mer for pengene
Vi er opptatt av å gi deg mest mulig for pengene, 
slik at du blir fornøyd med både produktene og prisene våre.

God hygiene er en av de 
enkleste måtene
å forhindre at skadelige 
bakterier spres.
Riktige produkter for å 
unngå sykdom.

Uansett om du velger 
håndsåpe med duft, 
Hånddesinfeksjonsmidler 
eller kanskje begge deler.

Kommer dine hender til 
å takke deg for det….

Det skal lønne 

seg å 

bestille hos oss!
Vi ønsker å være 

best på pris og 
leveringsbetingels

er som frakt og 
betalingsfrist

Sjekk vår heimeside;
www.tema-as.no

Vi fokuserer på å ha alt 
du trenger.

Hvordan? Du får all den 
hjelpen du trenger fordi 
våre ansatte er 
engasjerte og har 
spesialkompetanse i å 
finne de beste 
løsningene. 
Du kan handle fra oss 
med vissheten om at vi 
ønsker å gi deg mest 
mulig for pengene.
Du kan velge mellom alle 
favorittene dine og alle 
de nye, innovative 
produktene som vi stadig 
utvider vårt sortiment 
med. 
Du kan stole på at du 
handler trygt hos oss.
Vi selger merkevarer av 
høy kvalitet til rett pris! 

Tema jobber iherdig for å 
hjelpe deg i din hverdag. 
Vi er der når du trenger 
våre råd eller gode priser. 
Vi i Tema jobber hardt 
hver dag for å hjelpe deg 
og vi takker deg for at vi 
for være din leverandør!

Tema en stolt leverandør til landbruk, industri, offentlig 
og privat sektor.

Kundeservice
918 75 506

www.tema-as.no

post@tema-as.no

Vi fokuserer på å ha alt du trenger.
Våre produktutvalg utvikler seg stadig med praktiske 
og innovative produkter. Nye merkevarer kommer 
stadig inn i vårt sortiment. 

Som kunde vil du oppleve;
Tilbud på SMS, mail, post, heimeside og av våre 
selgere på nyheter og kampanjeprodukter!

Grunnleggende hygieneprodukter 
for å holde bedrifter og menneske 
friske.
Det er viktig å fjerne både synlig 
smuss og usynlige bakterier for å 
sikre at miljøet er effektivt, sunt og 
skaper en positiv energi.

Karl Martin Reed

Daglig leder

Kjente varemerker



START ALLTID
VASKEJOBBEN
HOS

Omo Tøyvask 
Color 4,5kg

Omo Tøyvask Ultra 
Hvitt 4,5kg

Omo Tøyvask 
Color flytende 2L

Omo Tøyvask Ultra 
hvitt flytende 2L

Jif Universal
rengjøringsspray, 
blå, 750 ml

Jif Rengjøring 
Baderom 750 ml

Jif Toalettrens 
Power Gel 
uten klor, 750 ml

Jif Rengjøring 
Skurekrem 
0,5 liter

Jif avløpsåpner

Sun Maskinoppvask 
Alt i 1 Max Power

Kampanje pris

1.490,-

Merkevarer

renhold

Vi kan 
renhold

Omo – Jif pakke

www.tema-as.no



Staples vaskepulver, sensitivt, farget tøy, 4 kg Staples vaskepulver, sensitivt, hvitt tøy, 4 kg
x 2 x 2

Staples oppvaskmaskintabletter, 

alt-i-ett, oppløselig, 50 x 18 g, 

tre lag (blå, gul og hvit)

x 2

Staples oppvaskmiddel, 

flytende, sitrus, grønt, 1 liter
Staples kremet håndsåpe, 

næringsrik grønn te og sitron, grønn, 

500 ml, flaske med pumpedyse

x 4

x 2

Staples rengjøringsmiddel 

for toalett, blomsterduft, 

blått konsentrat, 750 ml

Staples såpe, flytende, 

grønn, uparfymert, 

grønt konsentrat, 1 liter

Staples skurekrem, 

sitrusduft, bruksklar hvit væske, 

500 ml

x 2 x 2

START ALLTID
VASKEJOBBEN
HOS

Rengjøringspakken
Kampanje pris

1.390,-

x 1

-ditt beste valg

Verdens største leverandør av 

forbruksmateriell

mer for
pengene



Landbrukspakke

12,5 KG
TØYVASKEPULVER 
VIKING SVANE 

2 X 500 ML 
HÅNDOPPVASK 
PROLINE  

2 X 750 ML
TOALETTRENS
PROLINE

4 X 2 LITER 
FLYTENDE TØYVASK
M/ DUO-CAP

100 STK TABLETTER
MASKINOPPVASK 
VIKING SVANEMERKET

2 X 500 ML
UNIVERSAL 

4 X 300 ML 
NATURSÅPE GEL 
PROLINE 
MILJØMERKET

Kampanje pris

1.790,-

økonomi



•Dette sensitive Staples®-vaskepulveret for farget tøy 

inneholder aktive enzymer som rengjør alt av farget 

tøy på en effektiv måte.

•Fjern gjenstridige flekker fra favorittklærne dine samtidig 

som du tar hensyn til miljøet. Du kan vaske all slags 

farget tøy, for eksempel t-skjorter, olabukser, bukser, 

skjørt, badehåndklær og sengetøy, separat med dette 

kraftfulle vaskepulveret fra Staples. Dette miljøvennlige 

vaskepulveret er uparfymert og fosfatfritt, og det er 

dermed et godt valg for personer som lider av astma eller 

allergier. Du kan vaske i varmt eller kaldt vann i 

temperaturer fra 30 °C og høyere for å hjelpe de aktive 

ingrediensene med å gjøre jobben sin. Den store 

økonomipakken gir 114 vask i bløtt vann eller 93 vask i 

middels hardt vann.

•Kraftfullt vaskepulver for farget tøy

•Inneholder aktive enzymer

•Kan brukes i temperaturer fra 30 °C

•Leveres i en pappeske med håndtak

•Fosfatfri

•Uparfymert

•Sertifisering: Svanemerket, Astma-Allergi Danmark, 

A.I.S.E.

•Antall vask: 114 (bløtt vann), 93 (middels hardt vann)

•Vekt: 4 kg

•Emballasje: 266 x 250 x 93 mm

•Farge: Hvit

Varenummer: WW-149848

179,-
4 kg

Staples vaskepulver, 

sensitivt, 

hvitt tøy, 4 kg

Varenummer: WW-149847

•Dette sensitive Staples®-vaskepulveret for 

hvitt tøy inneholder aktive enzymer og et 

kraftfullt blekemiddel for å rengjøre alt av hvitt 

tøy på en effektiv måte.

•Fjern gjenstridige flekker fra favorittklærne dine 

samtidig som du tar hensyn til miljøet. Du kan 

vaske all slags hvitt tøy, for eksempel t-skjorter, 

bukser, skjørt, badehåndklær og sengetøy, 

separat med dette kraftfulle vaskepulveret fra 

Staples. Dette miljøvennlige vaskepulveret er 

uparfymert og fosfatfritt, og det er dermed et godt 

valg for personer som lider av astma eller allergier. 

Du får best resultater hvis du vasker i temperaturer 

fra 40 °C og høyere, slik at de aktive 

ingrediensene får hjelp til å gjøre jobben sin. 

Økonomipakken gir 114 vask i bløtt vann eller 93 

vask i middels hardt vann.

•Kraftfullt vaskepulver for hvitt tøy

•Inneholder aktive enzymer og blekemiddel

•Bør brukes i temperaturer fra 40 °C

•Leveres i en pappeske med håndtak

•Fosfatfri

•Uparfymert

•Sertifisering: Svanemerket, Astma-Allergi 

Danmark, A.I.S.E.

•Antall vask: 114 (bløtt vann), 93 (middels hardt 

vann)

•Vekt: 4 kg

•Emballasje: 266 x 250 x 93 mm

•Farge: Hvit

Staples vaskepulver, 

sensitivt, 

farget tøy, 4 kg
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179,-
4 kg

mer for
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mer for
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•Konsentrert mikropulver uten 

blekemiddel til farget tøy

•Flekkfjerningssystem

•Effektiv mot tøffe flekker

•Bevarer fargene

Omo Tøyvask Color 4,5kg

Varenummer: WW-133839

259,-
4,5 kg

Omo Tøyvask Ultra Hvitt 4,5kg

•Konsentrert mikropulver med 

blekemiddel til lyst og hvitt tøy

•Svanemerket

•Med forsterket flekkefjerningssystem

•Effektiv mot flekker

•Vasker helt hvitt

Varenummer: WW-133830

259,-
4,5 kg

Omo Tøyvask Color flytende 2L

•Høykonsentrert tøyvaskmiddel til mørke 

farge

•Expert Color System

•Konsentrert mikropulver uten 

blekemiddel til vask av farget tøy

•Bevarer fargene vask etter vask
Varenummer: WW-132550

229,-
2 liter

229,-
2 liter

Omo Tøyvask Ultra hvitt 

flytende 2L
•Høykonsentrert tøyvaskmiddel til hvitt 

og lyse farge

•Konsentrert mikropulver med 

blekemiddel som vasker hvitt og lyst tøy 

helt rent

•Effektiv på flekker
Varenummer: WW-132549



SALTO TØYVASK (60 DOSER)

Ferdige tabs for vaskemaskin som legges direkte i 
trommelen. Skånsom rengjøring av tekstiler, tøy og 
mopper. Doseringen er tilpasset for 
husholdningsmaskiner og semi-proff maskiner. 
1 dose for inntil 6 kg maskin. 

Varenr.: Str.: Forpakning
54010 60 dos spannPris kr: 590,-

TØYVASKEPULVER VIKING 

SVANE, 12,5 KG

Svanemerket vaskepulver med perborater til alle 
typer tøy- og moppe- og kjeledressvask. 
Miljømerket med Svanen. Høy renholdseffekt med 
lav dosering.

Varenr.: Str.: Forpakning
54236 12,5 kg stkPris kr: 590,-

VIKING VASKEPULVER "COLOR 

POWER" 6 KG
Color Power er et konsentrert vaskepulver til vask 
og flekkfjerning av alle typer kulørte og hvite 
tekstiler fra 30-60 grader. Tøyet lukter friskt etter 
vask, og Power teknologien gjør at fargen bevares 
godt.

Varenr.: Str.: Forpakning
54245 6 kg stk

VIKING FLYTENDE TØYVASK 2 

LITER M/ DUO-CAP

Pris kr: 298,-

Pris kr: 1.290,-
Varenr.: Str.: Forpakning
59818 2 liter 8 fl à 2 liter

Viking Flytende Tøyvask er et konsentrert allround 
vaskemiddel for alle typer tekstiler. Inneholder 
«Easy Wash» teknologi som gjør rent allerede fra 30 
grader. Utviklet både for profesjonelle og 
kommersielle vaskemaskiner. Normal dosering: 100 
ml pr 6 kg tøy.

Tøyvask
www.tema-as.no



MASKINOPPVASK, VIKING TABS 

SVANEMERKET (100 STK)
Tabletter for maskinoppvask med selvoppløsende 
hydrofilm folie. Vasker og løser opp fett og 
inntørkede matrester selv ved lave temperaturer (50 
gr). Til vask av servise, glass, kjeler, panner og alt 
vaskbart redskap både i proff, semi-proff og 
husholdningsmaskiner (ikke kortprogrammer 20 
min).

kr: 229,- pr.eske
kr: 1.095,- pr.kart

Varenr.: Str.: Forpakning
58623 1,8 kg 5/krt

Staples oppvaskmaskintabletter, 

alt-i-ett, oppløselig, 50 x 18 g, 

tre lag (blå, gul og hvit)

•Disse hardtpressede alt-i-ett-tablettene for oppvaskmaskin 
rengjør kraftig med tilsatt oppvasksalt og skyllemiddel, og 
fjerner all slags mat og fett fra oppvasken.
•Disse allsidige tablettene er pakket enkeltvis i oppløselig PVA-
folie og rengjør, renser og fjerner fett og de mest gjenstridige 
flekkene på tallerkener og bestikk. Det er ikke nødvendig å pakke 
opp hver enkelt tablett. Bare plasser den rett i oppvaskmaskinen 
uten søl. Det er til og med aktive ingredienser som bidrar til å 
fjerne kaffe- og teflekker. Disse alt-i-ett-tablettene inneholder 
tilsatt salt og skyllemiddel som gir tallerkener og glass ekstra 
glans. De miljøvennlige tablettene er fosfatfrie. De hvite 
tablettene er effektive selv når du kjører oppvaskmaskinen på lav 
temperatur, noe som også reduserer dannelse av kalkavleiringer i 
maskinen.
•Kraftige alt-i-ett-tabletter for oppvaskmaskin
•Inneholder tilsatt skyllemiddel og salt
•Pakket enkeltvis i folie som oppløses i vann
•Aktive ingredienser som gir fantastisk resultat
•Leveres i en pappeske
•Fosfatfri
•Lett parfymert
•Sertifisering: Svanemerket, A.I.S.E.
•En tablett veier 18 g
•Antall i pakken: 50
•Total vekt: 900 g
•Emballasje: 154 x 196 x 67 mm
•Farge: Blå, gul og hvit

Varenummer: WW-152291

149,-
50 stk

Sun Maskinoppvask 

Alt i 1 Max Power
•Maskinoppvasktabletter som inneholder 

glansemiddel

•Med selvoppløselig folie

•Til vask av servise, glass, kjeler, panner og alt 

vaskbart redskap i oppvaskmaskiner som har 

lang vasketid

•Med selvoppløselig Hydrofilm

•Inneholder glansemiddel

•Svanemerket

Varenummer: WW-778090

149,-
46 stk

mer for
pengene



Staples oppvaskmiddel, 

flytende, sitrus, grønt, 

1 liter, 

hette som trykkes opp

•Det miljøvennlige, sitrusduftende oppvaskmiddelet 

fra Staples® er den ideelle løsningen for å få 

oppvasken skinnende ren.

•Dette oppvaskmiddelet fra Staples er en effektiv løsning 

for rask rengjøring av oppvasken. Væsken fjerner enkelt 

og effektivt inntørkede matrester, vanskelige flekker og 

gamle rester. Det kan brukes både ved vask av 

tallerkener og bestikk for hånd og på vanskelige flekker 

av for eksempel fett på gryter, panner og lignende. 

Formelen skylles helt av uten å etterlate seg streker eller 

flekker. Løsningen er spesielt god på te og kaffe, og 

fungerer godt til å løse opp fett. Dette oppvaskmiddelet er 

også effektivt for allsidig rengjøring av ulike overflater på 

kjøkkenet.

•Fjerner fett og matrester helt

•Tallerkener, panner og bestikk blir skinnende rene

•Skyll etter vask, og få en stripefri finish på glassene

•Rengjør raskt og grundig

•Løser enkelt opp te- og kafferester

•Svært godt på fettoppløsing

•Skånsom mot hud og hender

•Sertifisering: Svanemerket

•Farge: Grønn

•Duft: Sitrus

•Volum: 1 literVarenummer: WW-153159

39,-
1 liter

mer for
pengene

PROLINE HÅNDOPPVASK, 500 ML

Profesjonell håndoppvask som er skånsom mot 
huden. Låsetut. Miljøtilpasset. pH i konsentrat 7,5.

Varenr.: Str.: Forpakning
54242 500 ml 12/krt

kr: 23,90,- pr.stk
kr: 239,- pr.kart

renhold

www.tema-as.no



COMFORT tøymykner, 

Sommerfrisk, 

5 liter

•Comfort Sommerfrisk har en frisk og deilig 
sommerduft. Den gjør tøyet mykt og velduftende 
etter hver vask.
•Comfort sitt Fiber Care System virker som balsam 
for fibrene og bidrar til å bevare fasong og farger 
lengre.
•Comfort bidrar i tillegg til at tøyet blir lettere å 
stryke og reduserer oppbygningen av statisk 
elektrisitet i tøyet.

Varenummer: WW-761148

179,-

5 ltr

Lilleborg COMFORT, 

tøymykner, 

Freshtech, 

5 liter

•Tøymykner med FreshTech™ teknologi som bidrar 
til å fjerne vond lukt i tøyet.
•Lett parfymert med en vinterfrisk duft.
•Gir myke, antistatiske og velluktende klær.
•Gjør også at klærne tørker raskere.

Varenummer: WW-129450

198,-

5 ltr

Lilleborg tøymykner, 

Blenda Sensitive, 

5 liter

•Tøymykner uten farge og parfyme. Gir myke, 
antistatiske og velluktende klær.
•Gjør også at klærne tørker raskere.
•Anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

Varenummer: WW-126468

198,-

5 ltr

renhold

www.tema-as.no



Staples kremet håndsåpe, næringsrik vanilje og 
honning, gul, 500 ml, flaske med pumpedyse

Varenummer: WW-141026

kr 279,-
kart 6 x 500 ml

Staples kremet håndsåpe
5 Liter kanne

kr 179,-

5 ltr

Dove dusjsåpe, Fresh Touch, 500 ml

359,-

kart 6 x 500 ml

Palmolive dusjsåpe  500 ml

796,-

kart 12 x 500 ml

Camellia olje 
og Mandel

Argan olje  
og Magnolia

Agurk og 
grønn te

Granateple og 
sitronmelisse

Varenummer: WW-149678 Varenummer: WW-149479

Varenummer: WW-171609 Varenummer: WW-171610

Varenummer: WW-141029 herbs & lavendel

WW-141031 green tea & lemon

WW-141027 vanilla & honey

Handvask Hårvask Kroppsvask

mer for
pengene

mer for
pengene



PROLINE NATURSÅPE GEL 

300 ML (MILJØMERKET)

Miljømerket og skånsom såpe for hele kroppen. 
Passer også til sensitiv hud. Inneholder Aloe Vera 
som etterlater huden ren og myk med en mild 
naturlig duft. Såpen er dermatologisk og klinisk 
testet (ikke testet på dyr).

Varenr.: Str.: Forpakning
59753 300 ml 30/krt

Pris kr: 39,- pr.stk
kr: 1.095,- pr.kart

PROLINE HÅNDDESINFEKSJON 

85%, 100 ML OG 500 ML
Antibakteriell desinfeksjonsgele for hender med 
Aloe Vera for å bevare fuktigheten. Effektivt mot 
sopp, bakterier og virus.

Varenr.: Str.: Forpakning
54741 100 ml 30/krt
54742 500 ml 12/krtPris kr: 45,- pr.stk 100 ml

kr: 98,- pr.stk 500 ml
kr: 1.195,- pr.kart 100 ml
kr: 1.076,- pr.kart 500 ml

Tema Håndsåpe - 5 Liter

Flytende kremsåpe til hyppig hånd- eller kroppsvask. 
Inneholder hudvennlige, 
vaskeaktive stoffer, som selv den svakeste hud vil kunne 
tåle. 
Håndsåpen opprettholder hudens naturlige pH-verdi og 
virker oppfriskende. 
Håndsåpen er et tyktflytende konsentrat uten Fosfat. 
Konsentratet kan anvendes i de fleste dispensertyper. 
Håndsåpen er meget drøy og økonomisk i bruk.

Pris kr: 159,- pr.kanne
kr: 459,- pr.kart

Varenr.: Str.: Forpakning
5 ltr 3/krt

www.tema-as.no
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Palmolive Naturals 

Luxurious Softness

deodorant, 50 ml

Varenummer: WW-149481

Roll-on-flaske - 50 ml

24 timers perspirering

Palmolive Deodorant 

Feel Glamorous, 

50 ml

Varenummer: WW-149480

Palmolive Men 

Pure Arctic deodorant, 

50 ml

Varenummer: WW-149482

398,-
6 x 50 ml

AXE Dusjsåpe
Black 250 ml

•Dusjsåpe Axe Black med duft av 
bergamott, rosmarin og sedertre.
•Med sin tiltrekkende duft får Axe menn i 
alle aldre til å føle seg attraktive og 
maskuline.
•Axe dusjsåpe har en forførende duft for 
daglig bruk
•Skyll grundig og avslutt med din favoritt 
Axe duft

449,-
12 x 250 ml

Varenummer: WW-171607



ABENA bodylotion, krem, 24 % fett, pumpeflaske, 
500 ml
•Fukter daglig og lindrer grov hud med denne milde Abena-
håndkremen som er uten parfyme og andre irriterende 
stoffer.
•Gjør huden myk og unngå tørrhet med mild Abena-håndkrem. 
Den skånsomme lotionen er uten fargestoffer, parfymer eller 
andre irriterende stoffer for å motvirke tørr hud uten å 
forårsake irritasjon, mens ekstra glyserin og vegetabilske oljer 
hjelper for å låse fuktigheten. Denne milde Abena-
håndkremen leveres i en praktisk 500 ml pumpeflaske for 
enkel tilgang og bruk hjemme eller på sykehus eller sykehjem.
•Mykgjør huden uten irritasjon
•Ingen fargemidler, parfymer eller irriterende stoffer
•Inneholder fuktighetsgivende glyserin og vegetabilsk olje
•Leveres i praktisk pumpeflaske
•Volum: 500 ml
•Farge: Hvit

kr 149,-

500 ml

Varenummer: WW-134898

ABENA Hudpleiekrem u/parfyme 500ml

•Hudpleiekrem uten parfyme
•Ph 5,5

kr 149,-

500 ml

Varenummer: WW-127461

ABENA Hudlotion 16% fett 500 ml

•Hudpleielotion uten farge
•Parfymert

kr 149,-

500 ml

Varenummer: WW-125571

produktområder omfatter bl.a. inkontinens og sykepleie, 

engangsartikler, personlige vernemidler, 

rengjøring, avfallssystemer og forbruksprodukter med mer, 

mens kundene hovedsaklig består av sykehus, pleiehjem, 

hjemmesykepleie, skoler, daginstitusjoner og private 

grossistvirksomheter, samt hotell-, restaurant- og 
cateringbransjen med mer.



•Få all glansen uten noen striper med denne 

universalrengjøringssprayen fra Jif.

•Fjern bryet ved rengjøring med dette universalmidlet. Denne 

formelen sørger for rask tørking uten å gi streker, belegg eller 

rester. Spray den friskt duftende væsken på en hvilken som 

helst vindus-, speil- eller glassoverflate, og se at skitt, belegg og 

vannflekker forsvinner etter ett tørk.

•Den kraftige formelen er også fantastisk å bruke på andre 

harde overflater i hjemmet eller på kontoret. Armaturer i krom 

og rustfritt stål vil skinne blankt ved regelmessig bruk. Den har 

også luktnøytraliserende teknologi som ikke maskerer lukt, men 

samler og fjerner vond lukt fra luften, slik at rommene dufter 

friskt. Denne formelen er ideell for å dekke behovet for kraftige 

rengjøringsmidler av høy kvalitet til bruk i hoteller, restauranter, 

sykehus og andre kommersielle anlegg.

•Generell rengjøringsspray

•Fjerner raskt støv, fett og flekker

•Tørker raskt uten striper eller linjer

•Gir skinnende blanke overflater

•Allsidig løsning for glass, speil og overflater av krom eller 

rustfritt stål

•Luktnøytraliserende teknologi gir frisk luft under rengjøringen

•Duft: Frisk

•Farge: Blå

•Volum: 750 ml

Jif Universalrengjøringsspray 

blå, 750 ml

65,-
750 ml

Varenummer: WW-37354

•Inneholder ActiveShield som motvirker at kalk 

og smuss fester seg på overflaten

•Gir skinnende rene overflater

•Etterlater seg en frisk duft av renhet i 

baderommet

Jif Rengjøring 

Baderom 

0,5L

65,-
750 ml

Varenummer: WW-135103

•Dette hurtigvirkende vaskemiddelet er et ideelt valg 

for å holde toalettet friskt, hygienisk og rent.

•Effektiv formulering i gelform sitter tett på overflaten og 

fjerner misfarging og vond lukt. Bare skrubb, børst eller 

spyl smuss og avleiringer bort etter behov.

•Det ergonomiske håndtaket gjør flasken enkel å holde og 

kontrollere selv med våte hender.

•Dreper bakterier i toalettskålen

•Hindrer nye avleiringer slik at det holdes rent lenger

•Vinklet munnstykke som gjør det enklere å bruke

•Klorfritt

•Kapasitet: 750 ml

35,-
750 ml

Varenummer: WW-139862

Jif Toalettrens 

Power Gel 

uten klor, 750 ml



Staples rengjøringsmiddel, 

alkalisk, toalett og bad, 

uten lukt, klart konsentrat, 

1 liter

•Bruk det miljøvennlige, økonomiske og alkaliske 

Staples®-rengjøringsmiddelet for bad for å få stripefri 

rengjøring på alle sanitæroverflater på toalettet og 

badet.

•Dette økonomiske rengjøringsmiddelet for bad har en 

duftfri formel med et høyt pH-nivå. Det kan brukes på en 

rekke våte og tørre overflater. Den konsentrerte formelen 

er ideell for rengjøring av gulv- og veggfliser, keramiske 

toalettskåler, alle typer vasker og dusjkabinetter samt 

kraner og baderomsartikler. Denne kraftige væsken er 

svært effektiv på våte steder, for eksempel baderommet 

hjemme og offentlige toaletter. Den er blant annet egnet 

på overflater av rustfritt stål, marmor, terrazzo, porselen, 

krom og plast. Den fosfatfrie formelen har sørget for at 

rengjøringsmiddelet har fått Svanemerket. Du kan enkelt 

fjerne gamle flekker av kalk, rust og såperester, slik at 

baderommet igjen kan bli skinnende rent.

•Fjerner enkelt gamle flekker på toalett og bad

•Egnet for bruk på en rekke våte og tørre overflater

•Effektiv rengjøring av kalk, rust, urin, fett og såpeskum

•Alkalisk formel: også egnet for syresensitive materialer

•Fjerner striper

•Fosfatfri

•Sertifisering: Svanemerket

•Fortynning: 20–30 ml løsning til 10 liter vann

•Duft: Uparfymert

•Farge: Klar

•Volum: 1 liter

Varenummer: WW-153161

49,-
1 ltr

Staples rengjøringsmiddel for toalett, 

blomsterduft, bruksklar, blått konsentrat, 

750 ml

Staples rengjøringsmiddel, toalett og 

bad, blomster, blått konsentrat, 1 liter

Staples såpe, flytende, 

grønn, uparfymert, grønt 

konsentrat, 

1 liter

Varenummer: WW-153165

•En miljøvennlig grønn, flytende såpe fra Staples® 

til ulike rengjøringsoppgaver i hjemmet, som gir 

deg en allsidig og profesjonell rengjøringsløsning.

•Den grønne, flytende Staples®-såpen er et ideelt 

universalrengjøringsmiddel for hjemmebruk. 

Vaskemiddelet er mildt nok for hendene, men samtidig 

kraftig nok til å takle de tøffeste oppgaver. Du kan bruke 

den flytende grønne såpen til rengjøring av plast-, tre- og 

steingulv, fliser, sanitærutstyr og matlagingsutstyr som en 

ovn. Den konsentrerte blandingen kan tynnes ut i vann til 

en styrke som passer til alle rengjøringsoppgaver. Den 

inneholder ingen sterke tilsetninger og kan derfor brukes 

med en mopp eller klut, slik at du får et fleksibelt 

rengjøringsprodukt. Gjør malte og belagte flater 

skinnende blanke uten å risikere at de skades. Hvis du 

trenger et sterkere middel, kan du påføre konsentratet 

direkte på innvendige flater, for eksempel vinduer eller 

gulv.

•Universal rengjøringssåpe for husholdningsoppgaver

•Den konsentrerte formelen kan brukes på en rekke 

overflater

•Effektivt rengjøringsmiddel som sparer tid og penger

•Skånsomt mot huden og sensitive flater

•Egnet for rengjøring av gulv, fliser, sanitærutstyr og 

ovner

•Kraftig rengjøringsmiddel for mer vanskelige 

rengjøringsoppgaver

•Fosfatfri

•Sertifisering: Svanemerket

•Fortynning: 20-50 ml løsning til 10 liter vann

•Duft: Uparfymert

•Farge: Grønn

•Volum: 1 liter

49,-
1 ltr

grønnsåpe

mer for
pengene

mer for
pengene



Staples skurekrem, 

sitrusduft,

bruksklar hvit væske, 

500 ml

•Denne bruksklare skurekremen er laget for bruk på 

ulike harde overflater på kjøkken og baderom for å 

fjerne standhaftige flekker.

•Denne skurekremen fra Staples® gir et frisk og rent 

resultat takket være den tykke væsken. Den fjerner 

standhaftige, inntørkede mat-, olje- og fettflekker og 

kalkavleiringer i hjemmet eller på kontoret. Den er godt 

egnet til vedlikehold av kjeler, gryter og stekepanner, 

ovner, komfyrtopper, fliser og andre overflater av metall, 

glass eller porselen. Den lite slipende formelen gjør 

skurekremen til en ideell løsning ved rengjøring av rør 

eller rom som kjøkken, bad eller toaletter. Den hvite 

væsken har en langvarig sitrusduft som gir en behagelig 

lukt når du er ferdig med å gjøre rent.

•Pålitelig, flerfunksjonelt rengjøringsmiddel til bruk på 

overflater på kjøkkenet, baderommet og toalettet

•Ideell til rengjøring av ovner, komfyrtopper, porselen og 

fliser

•Bruksklar væske: bare sprut på litt væske, tørk rent og 

skyll

•Fjerner standhaftige flekker

•Lite slipende formel som ikke riper

•Fosfatfri

•Lokket kan vippes opp

•Sertifisering: A.I.S.E.

•Duft: Sitrus

•Farge: Hvit

•Volum: 500 ml

Varenummer: WW-152294

49,-
750 ml

Jif Rengjøring 

Skurekrem 

0,5 liter

39,-
500 ml

•Rengjøringsmiddel fra Jif.

•Alkalisk rengjøringskrem med myk 

skureeffekt.

•Passer til rengjøring av stålbenker, 

håndvasker, badekar o.l. Anbefales til 

rengjøring av keramiske topper.

•Må ikke brukes på lakkerte/ malte flater.

Varenummer: WW-361402

mer for
pengene

sjekk ut vårt utvalg av renholds-
og hygiene produkter 



•Dette miljøvennlige og bruksklare konsentratet kan brukes til 

rengjøring av toalettet. Det kan også blandes ut med vann, slik at 

det kan brukes på alle sanitæroverflater på toalettet eller badet.

•Ideell for rengjøring av keramiske toalettskåler og offentlige urinaler. 

Det er også trygt å bruke væsken ufortynnet på porselensoverflater 

som gulv- og veggfliser. Når Staples®-rengjøringsmiddelet for toaletter 

tynnes ut i vann, er det nyttig for rengjøring av kummer, badekar, dusjer 

og flislagte flater, slik at den kan brukes som et allsidig 

rengjøringsmiddel for vaskerom. Den tykke væsken dreper bakterier og 

fjerner kalkavleiringer og organiske avleiringer i én operasjon. Du kan 

bruke den på rustfritt stål, krom og keramiske overflater. Det er enkelt å 

fjerne avleiringer av kalk, rust og såpevann, slik at overflaten blir 

skinnende ren. Den milde og langvarige duften gir en behagelig lukt når 

du er ferdig med å gjøre rent.

•Fjerner raskt gamle flekker på toaletter og urinaler

•Kan også brukes som et allsidig rengjøringsmiddel for baderommet

•Egnet for bruk på en rekke våte og tørre overflater

•Effektiv rengjøring av kalk, rust, urin, fett og såpeskum

•Hindrer dannelse av ubehagelig lukt

•Syreholdig formel: ikke egnet for syresensitive materialer

•Fosfatfri

•Sertifisering: Svanemerket

•Fortynning: Avkalkning på toalettet – ufortynnet

•Duft: Blomster

•Farge: Blå

•Volum: 750 ml

Staples rengjøringsmiddel 

for toalett, blomsterduft, 

blått konsentrat, 

750 ml

Varenummer: WW-153164

49,-
750 ml

PROLINE TOALETTRENS, 

750 ML

Høyeffektiv rengjøring av toaletter og urinaler. Klar til bruk. Gir 
deg et hygienisk rent toalett. Fjerner kalkbelegg og gir gir frisk 
duft. Sprut jevnt i toalettskålen og oppunder kanten på 
toalettet. La det virke noen minutter og skyll ned. Bruk 
toalettbørste etter behov.

Varenummer: 113060

Forpakningsinfo: 14 stk pr krt

kr: 59,- pr.stk

kr: 686,- pr.kart

Jif avløpsåpner
•Avløpsåpneren fra Jif er en effektiv flytende løsning som enkelt 

fjerner blokkeringer i tette rør.

•Jif avløpsåpner tar enkelt hånd om tette rør takket være den effektive 

formelen. Den kan åpne alle typer rør i huset, men er likevel skånsom 

for å forhindre skade på rørene. Man kan derfor trygt bruke 

avløpsåpneren regelmessig og på fulle blokkeringer av rørene. Ved 

stående vann skal man helle hele flasken i det tette røret og la det virke 

- vannstanden vil synke ettersom røret åpnes. Ved sakte rennende 

vann skal man helle hele flasken i røret. Virketiden ved tilstoppelser av 

fett og protein er 15-30 minutter. Ved tilstoppelser av karbohydrater og 

grønnsaker er virketiden opptil 2 timer. Det anbefales å helle litt 

avløpsåpner i sluket jevnlig for å unngå tette rør, men må ikke brukes i 

toalettet.

•Jif avløpsåpner

•Kan brukes på bad og kjøkken

•Virketid fra 15 minutter til 2 timer avhengig av blokkering

•Bør brukes regelmessig

•Må ikke tømmes i toalett

•Innhold: 595 ml

Varenummer: WW-148216

59,-
595 ml

mer for
pengene



Domestos Toalettrens med klor, 750 ml

•Dette hurtigvirkende vaskemiddelet er et ideelt 
valg for å holde toalettet friskt, hygienisk og rent.
•Bare skrubb, børst eller spyl smuss og avleiringer 
bort etter behov.
•Det ergonomiske håndtaket gjør flasken enkel å 
holde og kontrollere selv med våte hender.
•Dreper bakterier i toalettskålen
•Hindrer nye avleiringer slik at det holdes rent 
lenger
•Vinklet munnstykke som gjør det enklere å bruke
•Inneholder klor
•Kapasitet: 750 ml

Varenummer: WW-171599

348,-
kart 9 x 750 ml

PLUMBO avløpsåpner, rørvask, 1000 ml

•Flytende avløpsrens for jevnlig, preventiv bruk.
•Hindrer at rør går tette, og fjerner vond lukt.
•Inneholder ikke klor, og er biologisk nedbrytbar
•Blåfarget, så man ser hvor man heller/søler
•Tilsatt duft «av rent»
•Løser også opp ansamlinger av hår, såpe, matrester 
og slam
•Produktet er desinfiserende og fjerner dårlig lukt

Varenummer: WW-124934

99,-

1000 ml

Lilleborg avløpsåpner, TASKI Sani Flow, 1 l

•Sani Flow er en effektiv og sterk avløpsåpner som 
hindrer tilstoppninger i avløp og sluk.
•Produktet er lutbasert, alkalisk og brukes 
konsentrert direkte fra flasken. pH ca. 14.
•Volum: 1 liter

199,-

1 ltr

Varenummer: WW-361109

Tema dekker hverdagens 

behov for renslighet og 

hygiene.

Lenge siden du vasket rørene og slugene ?



Profesjonell rensekrem for svært skitne hender i 
verksteder, vaskehaller, industri og landbruk. 
Fjerner olje, fett, heftemidler, lim og maling. 
Skånsom mot hendene: 
Inneholder Aloe Vera ekstrakter og Jojoba olje. 
Vår beste kvalitet.

Varenr.: Str.: Forpakning
61006 3,8 ltr 4/krt

AMERICOL HAND CLEANER 
YELLOW PRO 3,8 LTR M/ PUMPE

kr: 398,- pr.kanne
kr: 1.390,- pr.kart

AMERICOL SOFT SOAP 
ORANGE 2 LITER (DISP)

Svært effektiv håndsåpe for 
industriell bruk i landbruk, 
verksteder, vaskehaller og 
plattformer. Benyttes i 
Americol dispenser. Frisk duft 
og skånsom mot huden. 
Balansert pH ca. 6,0.kr: 169,- pr.stk

kr: 790,- pr.kart Varenr.: Str.: Forpakning
61003 2ltr 6/krt

AMERICOL HAND CLEANER 
YELLOW PRO 2 LITER (DISP)

Profesjonell rensekrem for svært 
skitne hender i verksteder, 
vaskehaller og industri. Fjerner olje, 
fett, heftemidler, lim og maling. 
Benyttes i Americol dispenser. 
Skånsom mot hendene: Inneholder 
Aloe Vera ekstrakter og Jojoba olje. 
Vår beste kvalitet.

kr: 239,- pr.stk
kr: 1.290,- pr.kart

Varenr.: Str.: Forpakning
61005 2ltr 6/krt

AMERICOL DISPENSER 
FOR 2 LTR, SORT

Profesjonell 2 liters 
dispenser for 2 liters 
forpakning Americol
håndsåpe og rensekrem. 
Monteringskitt medfølger. 
2 nøkler medfølger. Kan 
brukes åpen eller låst. 
Inspeksjonsvindu og meget 
lett refill som ikke drypper.

Varenr.: Str.:
61008 1 stk

kr: 198,- pr.stk

AMERICOL VEGGBRAKETT 
FOR 3,8 LTR

Veggholder / tråddispenser 
for 3,8 ltr gallon kanner. 
Monteringskitt medfølger.

Varenr.: Str.:
61008 1 stk

kr: 169,- pr.stk

Vi kan 
Hand

hygiene



AMERICOL HYGIENESTASJON 

SKIN CARE 
Komplett hygienestasjon med Hand protect
beskyttelse før arbeid, Americol Yellow Pro 
håndrens og Hand care pleiekrem. Du kan 
også velge tradisjonell Soft Soap i 
dispenseren. Spesialpakke til redusert pris. 
Leveres med norsk tekst og beskrivelse.

AMERICOL HAND CARE 
(PLEIEKREM) 250 ML

Skånsom hudpleiekrem uten 
parfyme. Gjenoppretter 
hudbalansen etter arbeid. 
Absorberes rask og reparerer 
hudoverflaten. Anbefales etter alle 
typer arbeid med hudslitasje eller 
etter lang tids arbeid med 
hansker. Nøytral formel pH 7,0 
som gir myk hud.

Varenr.: Str.: Forpakning
61002 250 ml 12/krt

kr: 79,- pr.stk
kr: 890,- pr.kart

AMERICOL HAND PROTECT 
(USYNLIG HANSKE) 250 ML

Beskytter hendende før arbeid. 
Skaper en usynlig barriere slik 
at skadelige stoffer ikke trenger 
inn i huden. Gjør det lettere å 
rengjøre hendende etter arbeid. 
Inneholder anti-slipp teknologi 
slik at hånden ikke blir glatt. 
Mild og skånsom for huden: 
Inneholder Aloe Vera ekstrakter 
og Jojoba olje.

kr: 89,- pr.stk
kr: 990,- pr.kart

Varenr.: Str.: Forpakning
61001 250 ml 12/krt

AMERICOL HAND CLEANER 
YELLOW PRO 300 ML

Profesjonell rensekrem for 
svært skitne hender i 
verksteder, vaskehaller og 
industri. Fjerner olje, fett, 
heftemidler, blekk, tjære, kull, 
lim og maling. Skånsom mot 
hendene: Inneholder Aloe Vera 
ekstrakter og Jojoba olje. Vår 
beste kvalitet.

kr: 69,- pr.stk
kr: 1.490,- pr.kart

Varenr.: Str.: Forpakning
61004 300 ml 24/krt

1.990,-

Vi kan 
Hand

hygiene



PROLINE HEAVY DUTY WIPES 

"HANDS & TOOLS"

Avfettende Wipes med en lett skrubbende effekt. 
To produkter i ett. Til bruk både på hender, 
verktøy, arbeidsbenker osv. Inneholder Aloe Vera 
som skåner og pleier hendende.

kr: 159,- pr.stk
kr: 890,- pr.kart

Varenr.: Str.: Forpakning
58098 70 stk 6/krt

Tema Papir Håndrens
Papir håndrens er særdeles velegnet til alle former for avtørking og 
rense oppgaver, 
hvor alminnelig papir ikke er tilstrekkelig eller hvor vann 
og såpe ikke er i nærheten.
Fjerner effektivt og grundig oljerester, fett, harpiks, 
smuss m.m. 
Papiret er laget av sterkt strukturvevd materiale. 
Papir håndrens inneholder vaske aktive stoffer, 
som etterlater overflatene rene uten bruk av vann. 
Produktet er pH-nøytralt og velegnet til vask av hender.
Bøtte â 150 våtservietter

kr: 298,- pr.spann
kr: 1.076,- pr.kart Varenr.: Str.: Forpakning

150 stk 4/krt

www.tema-as.no



antibac Hånddesinfeksjon 

85% Gel 600ml
•Hånddesinfeksjonsgel med rask effekt på bakterier, ulike virus og 

sopp.

•Den myke og behagelige konsistensen i Antibac gel har gjort denne 

varianten mer og mer populær. Gelen "smelter" i hånden og etterlater 

huden myk og sunn. Gel har en litt tykkere konsistens enn den originale 

flytende, men er lett å fordele og kommer til i alle furer og linjer. Antibac

Gel har en unik gjenfettende virkning, og passer særlig godt til hender 

som desinfiseres hyppig i løpet av en arbeidsdag.

•Konsistensen er lettflytende for enkel påføring.

•Inneholder mykgjørende og fuktighetsgivende midler som gjør at 

huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse.

•Den kleber ikke, absorberes raskt og er enkel å påføre.

•Pumpeflasken står stødig på underlaget, og kan også plasseres i 

dispenser for vegg eller seng som bestilles separat.
Varenummer: WW-749333

kr 169,-

600 ml

antibac Hånddesinfeksjon våtservietter

kr 169,-

boks 

70 stk

•Våtservietter som både desinfiserer og fysisk fjerner 

smuss og skitt fra hendene.

•Serviettene er tykke og behagelige, og godt fuktet 

med væske for optimal effekt

•De inneholder ikke parfyme eller fargestoffer

•Serviettene passer utmerket til bruk ved sykesengen, 

på serveringssteder, i fellesområder, for 

helsepersonell, skoler og barnehager, bl.a

Varenummer: WW-766292

antibac Hånddesinfeksjon 85% 100ml

Antibac flytende hånddesinfeksjon i hendig størrelse 

som enkelt tas med i lommen, vesken eller bilen for 

lett tilgjengelig desinfeksjon.

Varenummer: WW-149967

kr 69,-
flaske med 
100 ml

•Store, blå kluter beregnet til bruk på områder hvor behovet for 

rask og effektiv desinfisering av overflater og utstyr er viktig, 

f.eks. innen storhusholdning og næringsmiddelindustri.

•Dreper bakterier, ulike virus og sopp med en virketid på 1 min. 

Væsken gir ikke resistens, og etterlater ingen stoffer på flaten etter 

fordamping.

•Skylling eller annen etterbehandling er derfor ikke nødvendig.

•De store klutene er godt fuktet, og dras enkelt ut gjennom lokket og 

rives av.

•Lokket tetter godt og sørger for at klutene bevarer fuktigheten.

antibac

Overflatedesinfeksjon 

bøtte

kr 1.290,-

300 stk

Vi har alle produktene
innenfor antibac

-vi hjelper deg, ring oss !



Kampanje pris

449,-

Kampanje pris

479,-

KATRIN 
tørkepapirdispenser S 
Inclusive S, sentertrekk, 
manuell, plast, hvit, 
344 x 186 x 174 mm

Kampanje pris

239,-

KATRIN 
Tørkepapirdispenser M
Inclusive Centrefeed M, 
manuell, plast, hvit

Kampanje pris

319-

KATRIN tørkepapirrull til dispenser Basic M, 

1-lags, uten kjerne, 205 mm, naturlig hvit

Kartong a 6 ruller

Kartong a 12 ruller

KATRIN tørkepapirrull til dispenser 

Basic S, 1-lags, 205 mm, naturlig hvit
•De som bruker sentermatede tørkeruller i arbeidet sitt, 
stiller høye krav til at papiret presterer som det skal og 
oppfyller alle forventninger. Akkurat som et hvilket som 
•helst arbeidsverktøy må det fungere tilfredsstillende, 
•slik at man kan bruke all tid på selve arbeidet.
•Katrin Basic Coreless er vårt enkleste produkt, og oppfyller 
basisbehovet.
•1-lags
•Kjerneløs
•Økonomisk
•Resirkulerte fibre
•Godkjent for direkte kontakt med mat
•Sertifisering: Svanemerket
•Godkjenninger: ISO 9001, ISO 14001
•Farge: Hvit
•Papirvekt: 25 g/m²
•Lengde per rull: 100 m
•Størrelse per tørk: 205 mm x 100 m
•Diameter: 130 mm



KATRIN Inclusive manuell 

såpedispenser, 500 ml, plast, 

hvit
•Katrin Soap Dispenser kan brukes til Handwash, Foamwash, Head & 

Body og Seat Sanitizer. Den heldekkende trykkflaten gjør dispenseren 

enkel å bruke for alle. Trykkflaten har instruksjoner i punktskrift for 

mennesker med nedsatt syn. Gjennomsiktig bakstykke for enklere 

montering. Låsen kan brukes med eller uten nøkkel.

•Trykkflaten dekker hele overflaten og er enkel å bruke

•Blindeskrift (trykkstang) til hjelp for svaksynte brukere

•Inneholder én patron på 500 ml

•Lang levetid

•Veggfeste for å spare verdifull benkeplass

•Praktisk, smalt inspeksjonsvindu

•Kan låses med eller uten nøkkel

•Moderne og enkel design

•Holdbar, korrosjons- og muggbestandig

•Krever lite vedlikehold

•Kostnadseffektiv med kontrollert dosering av enkeltdoser

•Enkel å rengjøre og vedlikeholde

•Hurtig å etterfylle

•Godkjenninger: ISO 9001, ISO 14001

•Materiale: ABS-plast

•Vekt: 0,304 kg

•Farge: Hvit

•Størrelse (H x B x D): 204 x 100 x 125 mm

Varenummer: WW-139520

249,-
stk

KATRIN skumsåpe Foamwash, 

påfyllspatron, 500 ml, klar

Varenummer: WW-112540

1.290,-
12 x 500 ml

•Katrins skumsåpe er spesielt tilpasset deg som vil 

ha så mange doseringer som mulig. Katrin tilbyr en 

svanemerket skumsåpe som fås både med og uten 

parfyme.

•Skum

•Mild mot huden

•Høy kapasitet

•Høyt fuktighetsgivende

•Felles og hygienisk forsegling for patron og pumpe

•1250 doseringer per patron

•Dermatologisk testet og godkjent

•Sertifisering: Svanemerket, EU Ecolabel

•Godkjenninger: ISO9001, ISO14007, GOST-R

•Farge: Klar

•Kapasitet: 500 ml

KATRIN Inclusive

manuell såpedispenser, 

1000 ml, plast, hvit

Varenummer: WW-139522

259,-
stk

KATRIN 

flytende håndsåpe, 

påfyllspatron, 

1 liter, rosa

Varenummer: WW-125380

595,-
6 x 1000 ml



Tork kjøkkenpapir Universal
Tork Basic Papir 1-lags er ideelt for grunnleggende 
tørkingsoppgaver, håndtørk og når 
kostnadseffektivitet er viktig.
•Papiret kan brukes enten i Tork gulvdispensere eller 
Tork veggstativdispensere, som er utviklet for 
trygghet, effektivitet og pålitelighet. Her får du enkel 
påfylling og funksjoner for enkel avriving samt 
muligheten til å ta papir med bare én hånd.
•Perfekt til å tørke opp søl
•1-lags
•Resirkulert
•Miljøsertifisering: Svanemerket
•Bredde: 235 mm
•Lengde per rull: 1190 m
•Rulldiameter: 380 mm
•Diameter på indre rull: 71 mm
•Farge: Gul

Kampanje pris

598,-
2 ruller

Sensitive toalettpapir - 56 ruller
Ekstra sterkt sensitivt 3 lags papir.
Helt uten parfyme og kunstige fargestoff.

Kampanje pris

199,-
56 ruller

Kampanje pris

159,-
24 ruller

Kjøkkenpapir- 24 ruller
Mykt og sterkt 2 lagspapir med svært god 
absorberingsevne.
Det perfekte valget for alle typer 
husholdningsoppgaver, enten små eller store.



Fagkonsulenter
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Mob: 918 75 509
reedkarlmartin@gmail.com

Karl Martin Reed
Daglig leder

Andre Tisthamar
Salg og Rådgiver

Mob: 918 75 502
tisthamar.tema@gmail.com

Inge A Grimeland
Salg og Rådgiver

Mob: 918 75 501
tema.inge@gmail.com

Trond Kandal
Salg og Rådgiver

Mob: 970 34 395
trond.tema@gmail.com

Petter Rand
Salg og Rådgiver

Mob: 918 75 508
tema.petter@gmail.com

Ronny Johnsen
Salg og Rådgiver

Mob: 900 98 669
tema.ronnyj@gmail.com

Vi ønsker å fremstå som en attraktiv og 
troverdig samarbeidspartner ved å 
leverer de korrekte produkter til avtalt 
kvalitet, avtalt pris og i rette tid.

Kontakt oss 
å få;

Rett produkt
Rett mengde

God pris
Høg kvalitet
Rådgivning

www.tema-as.no

918 75 506

www.tema-as.no

post@tema-as.no

918 75 506

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Vi er løsningsorientert og enkle å samarbeide 

med. 

Hos oss får du svar umiddelbart - uten 
tastevalg og ventetid.

Vår ambisjon er å gi rådgiving som tilsvarer dine forventninger

Vår ambisjon er fornøyde kunder!

Det skal lønne seg å 

bestille hos oss !
Vi ønsker å være best på pris og 
leveringsbetingelser som frakt 

og betalingsfrist

www.tema-as.no

Vi kan 
renhold

og
hygiene

sjekk ut vårt utvalg av 
renholds- og hygiene 
produkter 


