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Axiom Pronet is een in Arnhem gevestigde handelsonderneming die zich heeft
gespecialiseerd in levering van materialen voor de professionele schoonmaak. Onze
afnemers bevinden zich door heel Europa en vinden bij ons een zorgvuldig
samengesteld pakket materialen met de beste prijs/kwaliteit verhouding.

U zult als klant profiteren van ons uitgebreide netwerk van leveranciers uit o.a. de
V.S., Canada, China en diverse EU landen. Onze leveranciers zijn zonder uitzondering
geselecteerd op kwalitatieve hoogwaardigheid van de producten. Het
leveringsprogramma biedt u dan ook de mogelijkheid concurrerender te zijn dan
andere partijen op de markt. Axiom Pronet beschikt tevens over een zelfstandige
vloerpad productielijn. Het ruwe materiaal wordt geïmporteerd uit de V.S. en
gestanst tot elke gewenste maat. Levering onder Private Label is 1 van onze
speerpunten.

Familiebedrijf Axiom Pronet is ontstaan uit de samenvoeging van twee bedrijven met
gecombineerd meer dan 60 jaar ervaring in de schoonmaakbranche. Leveranciers èn
afnemers waar wij al meer dan 25 jaar mee samenwerken zijn dan ook geen
uitzondering.
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2

Canzorb 400gr.

2-10-02

10

wasbaar tot  65°C

Cancot®

10



AXIOM PRONET

Canzorb Selection S
Top of the line. De Canzorb absorbeert tot 6 maal zijn eigen gewicht.

Canzorb Selection M
Canzorb moppen blijven zelfs na herhaaldelijk wassen presteren.

2-10-01

10

wasbaar tot  65°C
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                                              AXIOM 

De groene vloerpad gebruikt men voor het Heavy-Duty nat schrobben of licht stripwerk. De groene 
pad verwijdert op agressieve wijze vuil en schoenstrepen.  

101

5


5" - 28"

AXIOM PRONET

103

5


5" - 28"

Green Scrubber

5


5" - 28"

Brown Stripper
De bruine vloerpad wordt gebruikt voor zowel natte als droge striptoepassingen. De bruine pad 
verwijdert snel vuil en oude waslagen en maakt de vloer klaar om opnieuw behandeld te worden.

3


5" - 28" 

Black Stripper
De zwarte vloerpad is ontworpen voor het Heavy-Duty nat strippen van vloeren. Deze pad is ook 
geschikt om zwaar vervuilde industriële vloeren te reinigen.

100

vloerpads

Dominator
de meest aggressieve strip-pad in het assortiment.

102

5
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5" - 28"

4AXIOM PRONET

5" - 28"

White Polisher
De witte polijstpad gebruikt men om schone en droge vloeren een hoogglans afwerking te geven. 
Gebruik deze vloerpad droog of met een lichte waternevel om nieuwe waslagen een hoogglans te 
geven.

117

5

Red Spray Buff
De rode vloerpad reinigt de vloer licht en produceert tegelijkertijd een zachte glans. Deze vloerpad is 
met name geschikt voor spray-reiniging

107

5



108

5


5" - 28"

104

5


5" - 28"

Tan Buff

vloerpads

Blue Cleaner
De blauwe vloerpad is ontworpen voor routine reiniging of Heavy-Duty spray-reiniging. Gebruik deze 
vloerpad met een neutrale reiniger om toplagen te schrobben.

De beige pad gebruikt men om vloeren droog op te boenen of licht te reinigen. Met de beige vloerpad 
verwijdert men eenvoudig schoenstrepen en lichte vervuiling. Deze vloerpad produceert een zachte 
glans.
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5" - 28"

Crème Marble
Voor het reinigen en polijsten van stenen vloeren. 

116

5" - 28"

Gray Marble
Marmer kristallisatie.

118

5

8###

10

16"/ 17"

5

5


5" - 28"

Slijpnetten

UHS ultra-high-speed
De high-speed vloerpad bestaat uit een mix van polyester- en natuurvezels. Deze vloerpad herstelt 
mbv frictie-warmte toplagen en laat ze weer glanzen. Door de toevoeging van een hoeveelheid 
natuurhaar wordt een wet-look gecreëerd.

120

5



vloerpads



artikelnr.

verpakking

kleuren

maten 

artikelnr.

verpakking

kleuren

maten 

                                              AXIOM 

vloerpads

Maroon
Vloerpad voor het strippen van vloeren zonder chemie.

5


5" - 28"

Rechthoekige pads

5


55 x 35

AXIOM PRONET 6
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6-09-11

10 x 10


22,5 x 15 

AXIOM PRONET 7




10 x 10

22,5 x 15 

Handpad groen
Medium reiniging.

6-09-03

10 x 10 / 50 x 10


22,5 x 15 

Handpad groen Heavy Duty
Handpad met extra agressieve werking.

handpads

Handpad wit
Niet krassend.

6-09-02

10 x 10 / 50 x 10

22,5 x 15 

Handpad rood
Voor lichte reiniging.

6-09-00
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handpads

Handpad Maroon
Zeer scherp

6-09-02

10 x 10 / 50 x 10


22,5 x 15 

Handpad groen. 15 x 15 cm.
Medium reiniging.

50 x 10


15 x 15

AXIOM PRONET 8
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7-01-03

1


24 x 10

7-01-02

1


24 x 10

Steelhouder

20

15 x 10

Handhouder



15 x 23

Scrubby

500

pads

Scour Block  
Randreiniger of doodlebug.

600

10
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15 ltr.

10

140

Maus emmer
Mopemmer met korf. 5 kleuren beschikbaar

4-06-02R/B/G/Y/W

10

Maus mopsteel
Robuuste aluminium mopsteel. 

4-06-03R/B/G/Y

1



10


350

4-06-200R/B/G/Y/W

20


200

Maus-Mop 350gr.

maus sets

Maus-mop 200gr.
Ronde mop met band. Gefabriceerd uit een uniek mengsel van katoen en synthetische vezels. 
Wasbaar op 60°C.
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6-40-43

10


260 gr/m2

11

10


300 gr/m2

Microvezeldoek Eco
40 x 40 cm.


300 gr/m2

Microvezeldoek Stretch
40 x 40 cm.

6-40-41

320 gr/m2

Microvezeldoek Professional
40 x 40 cm.

6-40-40

10

Microvezeldoek Premium
40 x 40 cm. 

6-40-42

10



microvezel
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microvezel

Microvezel Scrubdoek
40 x 40 cm.

10


370 gr/m2

Microvezeldoek Special Color
40 x 40 cm. Leverbaar in zwart, oranje en wit.

10


300 gr/m2

Stof- en poetsdoek Automotive
Randloos om het risico op krassen te minimaliseren

10


340 gr/m2

Droogdoek Automotive

10


500 gr/m2

AXIOM PRONET 12
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microvezel

Poleerdoek Microvezel
100% hoogwaardig microvezel. Wasbaar op 90 graden.

5


70 x 45 

Glas en RVS doek
40 x 40 cm. 4 kleuren leverbaar.

10


300 gr/m2
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Gelust met band.

2-07-450

40


450

4-03-03R/B/G/Y

50


250

Mop katoen met schuurband

50


180

Spaanse mop Taxon 250gr.
A kwaliteit.


350 / 450 / 550

Spaanse mop Taxon 180gr.
A kwaliteit.

4-03-02R/B

moppen

Standaard mop Taxon
Katoenen mop met band. A kwaliteit.

7-07-350/450/550

50 / 50 / 40
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40 / 60 / 80

Zwabberhoes katoen

6-01-###

1


40 / 60 / 80 / 100 / 110 / 130 / 160

Zwabberhoes synthetisch

6-01-###S

1

Verzinkt tegen roestvorming.

AXIOM PRONET

6-02-###

1

110 / 130 / 160

6-02-###

1


40 / 60 / 80 / 100

Zwabberframe star

zwabbers

Zwabberframe met kunststof koppeling
Inklapbaar.
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set a 2 stuks

Schaarzwabber compleet

6-01-01

1

2 x 100

2 x 100 

zwabbers

6-01-02

AXIOM PRONET 16



Schaarzwabber vervanghoezen
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Premium vlakmop 30 cm.

artikelnr. 6-41-25

verpakking 5

kleuren 
afmeting in cm. 30 x 12
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25 / 40

AXIOM PRONET 17

Microvezel velcromop. Voorzien van color-coding.

Vlakmopframe 40 cm.
Voorzien van velcro. Met universele multi-koppeling. 

6-41-45

vlakmop

Vlakmopframe Premium
Voorzien van velcro. Met universele multi-koppeling. Leverbaar in 25 en 40 cm.

6-41-433

1

6-41-42

5


45 x 15 cm.

1

40

Premium vlakmop 45 cm.
Microvezel velcromop. Voorzien van color-coding.
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6-41-39

1

Maatbeker 
Maatbeker t.b.v. het bijvullen van een spraysteel.

1000 ml.

vlakmop

Ergonomische mopsteel
telescopische aluminium mopsteel. Voorzien van een ergobal.

6-41-40

1

79 - 166

Spraysteel 145 cm.
De Spraysteel kan eenvoudig gevuld worden met water of een reinigingsproduct.                                
Inhoud reservoir: 500ml. 

AXIOM PRONET 18

145

6-41-10

1
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55

19

Vervangingszool

Microdust stofwisdoeken. Niet geïmpregneerd.
Polypropyleen.

10 x 100



8-20-60

10 x 100


60 x 25

3-02-58

1


55

Microdust stofwisdoeken.

stofwissen

Microdust stofwisapparaat

Polypropyleen. Geïmpregneerd.

AXIOM PRONET

60 x 25

Microdust schuimzool.
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Fles 600 ml.

Leverbaar in wit, rood, blauw, geel en groen.

9-50-02

1



20


600 ml.

250 ml

transparant 

9-50-01

sprayers



Sprayer standaard

Mini Sprayer
Inhoud sprayflacon: 250 ml.
Hoogte fles zonder nek: 125 mm.
Omtrek fles: 160 mm.
Debiet sprayer: 0.65-0.85 ml.

10
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werkdoeken

AXIOM PRONET 21

Doos à 12 rollen. 50 doekjes per rol. Samenstelling: 70% viscose, 30% PES. Wasbaar op 30 graden.

12 x 1


18 x 35 per doekje

6-42-03

20 x 10


ca. 39 x 39

Huishouddoekjes op rol

20 x 10


ca. 39 x 39

Sopdoek 140 gr/m2
5 kleuren leverbaar. Per 10 stuks verpakt in folie


ca. 39 x 39

Sopdoek 125 gr/m2
5 kleuren leverbaar. Per 10 stuks verpakt in folie

6-42-02

Sopdoek 110 gr/m2
5 kleuren leverbaar.

6-42-01

300
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textiel

Theedoek
Verpakt per 10 stuks in folie. De doek is vervaardigd van 100% katoen en kan gewassen worden tot 95 
graden.

10


45 x 90

Glazendoek halflinnen
Professionele halflinnen poleerdoeken. 10 stuks in een verpakking. Deze doeken zijn gefabriceerd van 
55% linnen en 45% katoen. Wasbaar op 95 graden. 4 kleuren leverbaar.

10


70 x 50

Gastrodoek 100% katoen.

10


70 x 50

Stofdoek flanel
Lichtere schoonmaakdoek. ca. 140 gram per m2.

25


40 x 40

AXIOM PRONET 22
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textiel

Stofdoek
10 stuks gele stofdoeken. Gefabriceerd van 100% katoen.

10


50 x 40

AXIOM PRONET 23
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24

1

Dubbele rolemmer 2 x 20 ltr.

25 ltr.

Pers 
Kunststof pers. Geschikt voor moppen tot 450 gr. Leverbaar in blauw of grijs.

2-01-00

1

rolemmers

Inlcusief duwbeugel en pers.

Enkele rolemmer 25 ltr.
Leverbaar in blauw, rood, groen en geel.

2-02-125

1
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10


20 x 18

25

10


144 x 101 x 28

Sponsdoeken
Leverbaar in oranje, blauw, groen en geel.


120 x 80 x 35

Azella 86
traditionele natte spons.

6-09-07

140 x 70 x 50

Azella 82
Glazenwassersspons.

6-09-08

10

Sanitairspons met greep
Niet krassend.

6-09-05

10 x 10



sponzen
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sponzen

Wonderspons
Melamine.

6-09-10

10 x10 


120 x 50 x 25 mm.

Melaminespons met greep
Wondersponzen met greep. Een combinatie van PU schuim en melamine.

10 x 10


95 x 70 x43

Zeepsponsjes 
Verpakking van 100 stuks zeepsonsjes staalwol.

100


60 x 50 x 20

Zeepsponsjes XL
Verpakking van 100 stuks zeepsonsjes staalwol. Extra groot formaat.

100


90 x 70 x 20

AXIOM PRONET 26
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RVS sponzen

RVS schuurspons S
20 gr.

200


20

RVS schuurspons M
40 gr.

4 x 10


40

RVS schuurspons L
60 gr.

10 x 10


60

RVS schuurspons XL
80 gr.

10 x 10


80

AXIOM PRONET 27



artikelnr.

verpakking

kleuren

afmetingen in cm.

artikelnr.

verpakking

kleuren

afmeting in cm.

artikelnr.

verpakking

kleuren

afmeting in cm.

artikelnr.

verpakking

kleuren

afmeting in cm.

                                              AXIOM 
AXIOM PRONET

4-06-03R/B/G/Y

1




140 / 150

Mopsteel universeel
Aluminium. Zware kwaliteit.

4-03-09R/B

stelen

Taxon steel
Mopsteel 140 cm. met italiaanse draad. Ten behoeve van de Taxon spaanse mop. Rode steel ook 
leverbaar in 150 cm.          

4-03-01R/B/Y  (140 cm.)     /     4-03-08R  (150 cm.)

20

2-05-01

1


140

Maus steel

1


140

Aluminium mopsteel met mopklem. 140 cm.
Leverbaar in blauw. Gepoedercoat.

140

28
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1

79 - 166

Spraysteel 145 cm.
De Spraysteel kan eenvoudig gevuld worden met water of een reinigingsproduct. Inhoud reservoir: 
500ml. 

6-41-39

1

Mopsteel universeel

stelen

Ergonomische mopsteel
telescopische aluminium mopsteel. Voorzien van een ergobal.

6-41-40

AXIOM PRONET 29

145

5-07-30

1


140

Telescopische mopsteel
Aluminium. 2 x 90 cm.

5-07-06

1



Aluminium.

2 x 90 cm.
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Emmerhaak
Verzinkt.

4-01-03

1

Zeemtas
Echt leder.

glasbewassing

126

Koppelriem 
Echt leder.

4-01-01

1

Echt leder.

4-01-00

1

4-01-02

1

Zeemtas met bus
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5-21-09

100 x 5

31

100

Safety Scraper reservemesjes
Pot met 100 verpakkingen van 5 reservemesjes.

Safety Scraper reservemesjes

5-21-10

Safety Scraper
Exclusief mesje.

5-21-07

20

Safety Scraper
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Vloertrekker metaal
Diverse modellen en afmetingen leverbaar. Neem contact op voor meer informatie.

vloertrekkers

Diverse modellen en afmetingen leverbaar. Neem contact op voor meer informatie.

5-09-##

1

5-08-##

1

Vloertrekker kunststof



artikelnr.

verpakking

kleuren

inhoud

artikelnr.

verpakking

kleuren

inhoud

artikelnr.

verpakking

kleuren

inhoud

artikelnr.

verpakking

kleuren

inhoud
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2-06-05R/B

1


9,5 ltr.

33

1


12 ltr.

Hink emmer


9 ltr.

Bouwemmer

5-07-10

15 / 25  ltr.

Sopemmer
9 ltr.

2-03-09R/B

1

Emmer

2-03-15R/B   (15ltr.)      /      2-03-25R/B     (25 ltr.)

1



emmers



artikelnr.

verpakking

artikelnr.

verpakking

kleuren

hoogte in cm.

artikelnr.

verpakking

afmeting in cm.

artikelnr.

verpakking

kleuren
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Mopklem kunststof
Universele steelaansluiting.

2-07-07R/B

5-07-09

diversen

Stofblikset

5-07-02

1

34

Waarschuwingsbord 4-talig

AXIOM PRONET

5-07-11

1

24 x 28.     Hoogte: 95

60

1
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NL/EN/DE/FR.

Hotelstofblik
Sluitend. Staand model.



                                              AXIOM 
29

NOTES

AXIOM PRONET



Copyright Verkoopvoorwaarden Voorbehoud
Axiom Pronet kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fouten en/of afwijkingen in de
catalogus. Getoonde producten of
verpakkingen kunnen afwijken van de
getoonde informatie in deze catalogus.

Niets uit deze catalogus mag zonder
schriftelijke teoestemming van Axiom Pronet
worden vermenigvuldigd of overgenomen.

Op alle offertes en leveringen van Axiom Pronet
zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. Tevens zijn zij in te zien op onze
website www.axiompronet.nl



Axiom Pronet

Simon Stevinweg  39
6827 BS,   Arnhem
Nederland

T:  0031 (0)26 3646129
E:  info@axiompronet.nl

www.axiompronet.nl


