
Middelen voor  
wassen en reinigen, 
die het water  
respecteren als drager  
van het leven



S O N E T T  A F W A S S E N

Afwasmiddel Lemon
Concentraat voor de handvaat,  
uiterst zuinig, wordt ook door  
gevoelige mensen als huidvriendelijk 
ervaren. Veganistisch.

 Samenstelling: suikertenside,  
kokosvetalcoholsulfaat, plantaardige 
alcohol (ethanol), citraat, zout,  
natuurlijke etherische citroengrasolie* 
(bevat citral*), balsamische  
toevoegingen*, gewerveld water  
*uit gecontroleerde biologische  
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 120 ml (proefflesje), 
300 ml dispenserflesje , 1 l navulfles, 
5 l, 10 l, 20 l

Afwasmiddel Calendula
Voedende spagyrische calendula- 
essence en zuiver plantaardige  
tensiden, bijzonder vriendelijk voor  
de huid, zuinig en effectief.  
Veganistisch.

 Samenstelling: suikertenside, 
kokosvetalcoholsulfaat, plantaardige 
alcohol (ethanol),Calendula officinalis 
essence*, zout, citraat, natuurlijke 
etherische olie van zoete sinaasappel* 
(bevat limoneen*), natuurlijke etheri-
sche bergamotolie* (bevat limoneen*, 
linalool*), balsamische toevoegingen*, 
gewerveld water 
*uit gecontroleerde biologische  
landbouw / wildverzameling

Verkrijgbaar: 120 ml (proefflesje), 
300 ml dispenserflesje, 1 l navulfles



S O N E T T  A F W A S S E N

Eco-afwasspons
Van cellulose, sisalvezels en recycling 
PET. Krast niet, wasbaar tot 60 ºC. 
Ook geschikt voor kwetsbare glazen, 
roestvrij staal en oppervlakken  
met lotuseffect.

 Samenstelling: sponskant: 100 % 
cellulosevezels; vezelkant: 60 % 
sisalvezels, 40 % recycling PET;  
lijm: polyurethaan

Verkrijgbaar: pak met 2 stuks

Tabletten voor afwasmachines
De belangrijkste werkzame bestandde-
len in de Sonett tabletten voor de 
afwasmachine zijn soda, silicaten en 
gesulfateerde ricinusolie. Die zorgen 
ervoor dat etensresten opzwellen en  
dat vetten geëmulgeerd en opgelost 
worden. Blekende zuurstof (natriumper-
carbonaat) verwijdert thee- en koffieres-
ten uit glazen en kopjes. Citraat en 
polyasparaginezuur (eiwitstof die in 
slakken en schelpen voorkomt, maar 
petrochemisch gesynthetiseerd is) 
binden kalkresten in het afwaswater 
effectief. Geurloos en veganistisch.
De ingrediënten zijn, zoals bij alle 
Sonett producten, volledig biologisch 
afbreekbaar. Belangrijk: het onthar-
dingssysteem van de afwasmachine  
10 graden hoger instellen dan de 
werkelijke waterhardheid. (Zie infoblad 
Afwasmachinepoeder: www.sonett.eu)

 Samenstelling: citraat, soda, 
natriumpercarbonaat, silicaten, 
natriumbicarbonaat, polyasparagine-
zuur-natriumzout, iminodibarnsteen-
zuur-natriumzout, gesulfateerde 
ricinusolie, suikertensiden, raapolie*
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

Verkrijgbaar: verpakking met  
25 tabletten à 20 g



S O N E T T  A F W A S S E N

Afwasmachinepoeder
Vrij van enzymen, tensiden en  
agressieve bleekmiddelen.  
Toch wordt ook zeer vuile vaat  
schoon. Veganistisch. 
Belangrijk: het onthardingssysteem 
van de afwasmachine 10 graden  
hoger instellen dan de werkelijke 
waterhardheid. 
(Zie infoblad Afwas machinepoeder: 
www.sonett.eu)

 Samenstelling: silicaten, citraat, 
natriumpercarbonaat, soda

Verkrijgbaar: 1 kg, 3 kg, 10 kg

Regenereerzout
Voor het regenereren van de  
ionen wisselaar in de afwasmachine. 
Veganistisch.

 Samenstelling: zuiver  
vacuümzout, zonder toevoeging  
van antiklontermiddelen  
of synthetische kleurstoffen

Verkrijgbaar: 2 kg

Glansspoelmiddel
Gesulfateerde ricinusolie, alcohol en 
suikertenside verlagen de oppervlak-
tespanning van het water, zodat  
het laatste spoelwater beter van de 
vaat afdruipt. Veganistisch.

Samenstelling: gesulfateerde  
ricinus olie, plantaardige alcohol 
(ethanol), suikertenside, balsamische 
toevoegingen*, gewerveld water 
*uit gecontroleerde biologische  
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 0,5 l, 10 l



S O N E T T  W A S M I D D E L

Wassen in modulair systeem:
3 componenten:  
1 wasmiddel in poedervorm of vloeibaar,  
2 Ontharder, 3 Bleekmiddel

Conventionele totaalwasmiddelen zijn een mengsel van wasmiddel, ontharder 
en bleekmiddel. Als de componenten apart geleverd worden, zoals in het 
modulaire systeem van Sonett, kan men afhankelijk van de hardheid van het 
water en van hoe vuil de was is, de optimale dosering gebruiken – dat is de 
zuinigste en ecologisch meest verantwoorde manier om te wassen.

40°60°95°C
Wasmiddelconcentraat  
in modulair systeem 
Voor alle textiel van katoen, linnen, 
hennep en gemengde weefsels.  
Het Sonett wasmiddel bevat als voor-
naamste ingrediënt zeep op basis van 
zuiver biologische plantaardige oliën. 
Zeep is de wasstof die het dichtst  
bij de natuur en de mens staat. Deze 
verbindt zich met de kalk in het  
afvalwater en voert zichzelf af. Voor 
100 % biologisch afbreekbaar.  
Geurloos en veganistisch.

Samenstelling: zeep uit plantaar-
dige oliën*, soda, silicaten, zeoliet, 
kokosvetalcoholsulfaat, kleimineralen, 
balsamische toevoegingen* 
*uit gecontroleerde biologische  
landbouw / wildverzameling

Verkrijgbaar: 1,2 kg, 2,4 kg, 10 kg

30° 60° 95°C
Vloeibaar wasmiddel Lavendel 
in modulair systeem 
Voor alle textiel van katoen, linnen, 
hennep en gemengde weefsels. 
Zonder aardolietensiden, zonder enzy-
men (gentechniek). Vanaf waterhard-
heid hard (14 graden) Sonett onthar-
der gebruiken. Met zeep op basis van 
biologische zonnebloemolie en zuivere 
etherische lavendelolie. Veganistisch.

Samenstelling: zeep uit raapolie*/ 
zonnebloemolie*, suikertenside,  
kokosvetalcoholsulfaat, plantaardige 
alcohol (ethanol), gesulfateerde  
ricinusolie, citraat, natuurlijke  
etherische lavendelolie* (bevat  
linalool*), gurjunbalsem, balsamische 
toevoegingen*, gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische  
landbouw / wildverzameling

Verkrijgbaar: 120 ml (proefflesje), 
2 l, 5 l, 10 l, 20 l 



30° 40° 60° C
Wasmiddel Color  
Mint & Lemon 
Voor alle bonte textiel. Wasmiddel 
Color is geschikt voor alle textiel van 
katoen, linnen, hennep, microvezels 
en gemengde weefsels. Uitstekend bij 
lage wastemperaturen. Ontziet kleu-
ren en wast ook donkere kleren gron-
dig met zeep op basis van biologische 
plantaardige oliën en suikertensiden. 
Geschikt voor elke waterhardheid, er 
hoeft geen extra ontharder te worden 
toegevoegd. Met zeep uit plantaar-
dige oliën en etherische oliën voor 
100 % uit gecontroleerde biologische 
landbouw of in het wild verzameld. 
Veganistisch.

Samenstelling: zeep uit raapolie*/ 
zonnebloemolie*, suikertenside, citra-
ten, kokosvetalcoholsulfaat, plantaar-
dige alcohol (ethanol), gesulfateerde 
ricinusolie, etherische oliën van de 
litseaboom*, uit munt*, bittersinaas-
appel* (petit grain), lemongrass*, 
arve* en rhododendron* (bevatten 
citral*, limoneen*, linalool*), gurjun-
balsem, balsamische toevoegingen*, 
gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

Verkrijgbaar: 120 ml (proefflesje), 
1,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

S O N E T T  W A S M I D D E L

Bleekcomplex en vlekkenverwij-
deraar in modulair systeem 
• Voor het bleken van wit wasgoed.
•  Om vlekken en verkleuringen  

te verwijderen uit wit en kleurecht  
bont wasgoed.

•  Om geel of grijs geworden wasgoed 
weer witter te maken.

Zonder petrochemische bleekactivators. 
Werkzaam in de wasmachine vanaf  
50 °C. ’s Nachts inweken vanaf  
30 °C mogelijk. Het milieuvriendelijke 
alternatief voor het bleken van 
wasgoed in de zon. Veganistisch.

Samenstelling: natriumpercarbonaat, 
soda

Verkrijgbaar: 450 g, 5 kg

Ontharder in modulair systeem 
Afhankelijk van de plaatselijke water - 
hardheid wordt alleen de werkelijk 
benodigde hoeveelheid ontharder aan 
het wasmiddelconcentraat (vanaf een 
middelmatige waterhardheid) en het 
vloeibare wasmiddel (bij hard water) 
toegevoegd. Daardoor wordt het 
wasmiddel optimaal gebruikt, worden 
grondstoffen spaarzaam gebruikt  
en wordt het oppervlaktewater het 
minst belast. Veganistisch.

Samenstelling: zeoliet, citraat, soda 
Verkrijgbaar: 500 g, 5 kg



S O N E T T  W A S M I D D E L

Wasverzachter 
Net als de bekende “scheut azijn  
in het laatste spoelwater” zorgt de 
Sonett wasverzachter ervoor dat 
wasmiddelresten beter worden 
uitgespoeld, dat het weefsel wordt 
geneutraliseerd en dat de kleuren  
weer helder worden.

Samenstelling: zuiver citroenzuur  
in levensmiddelkwaliteit, plantaardige 
alcohol (ethanol), gewerveld water

Verkrijgbaar: 1 l, 10 l

Wasmiddel voor wol en zijde
Voor fijne was, wol en zijde tot 40 °C  
in de wasmachine of voor handwas. 
Met mild voedende biologische 
olijfoliezeep en de lekkere geur van 
biologische lavendelolie. Veganistisch. 

Samenstelling: zeep uit olijfolie en 
raapolie* / zonnebloemolie*, suikerten-
side, plantaardige alcohol (ethanol), 
citraat, natuurlijke etherische lavendel-
olie* (bevat linalool*), balsamische 
toevoegingen*, gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 1 l, 10 l, 20 l

Wolkuur
Voor vethandhaving in wollen kleren 
die veel te lijden hebben en voor 
wollen luierbroekjes. Als Sonett 
wolkuur regelmatig wordt gebruikt, 
krijgt de wol weer het voor zijn 
werking noodzakelijke wolvet. Met 
biologische olijfoliezeep en de lekkere 
geur van biologische lavendelolie.

Samenstelling: wolvet, zeep uit 
olijfolie*, suikertenside, cetylalcohol, 
plantaardig verdikkingsmiddel,  
citraat, natuurlijke etherische lavendel-
olie* (bevat linalool*), balsamische 
toevoegingen*, water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

Verkrijgbaar: 300 ml

Vlekkenspray
Met bio-panamaschors, ook geschikt 
voor kwetsbare weefsels van wol en 
zijde. Werkt uistekend tegen vlekken 
van fruit, cacao, ballpoint, vet etc. 
Veganistisch.

Samenstelling: suikertenside, 
plantaardige alcohol, plantaardige 
glycerine*, panamaschorsextract*, 
citraat, natuurlijke etherische oliën  
uit lavendel* en salie*, balsamische 
toevoegingen*, gewerveld water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

Verkrijgbaar: 100 ml sproeiflesje



Galzeep vloeibaar
Grootmoeders vlekkenmiddel in 
vloeibare vorm. Effectief middel tegen 
vlekken van vet, fruit, gras, balpen, 
bloed, enz. Geschikt voor alle witte en 
kleurechte textiel van natuurvezels  
en gemengde weefsels. Test de kleren 
op een onopvallende plek eerst op 
kleurechtheid. Bruikbaar als wasver-
sterker in de wasmachine. 

Samenstelling: zeep uit olijfolie  
en raapolie* / zonnebloemolie*, 
suikertenside, plantaardige alcohol 
(ethanol), ossengal, sinaasappelschil-
olie (bevat limoneen), etherische 
petit-grain-olie* (bevat limoneen*, 
linalool* en geraniol*), citraat,  
balsamische toevoegingen*,  
gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

Verkrijgbaar: 120 ml, 300 ml

Galzeep
Traditionele vlekkenzeep, ongelooflijk 
effectief tegen vlekken van balpen, 
inkt, bloed, vet, fruit, enz. Geschikt 
voor alle witte en kleurechte textiel 
van natuurvezels en gemengde weef-
sels. Test eerst op een onopvallende 
plek of de stof kleurecht is.

S O N E T T  W A S M I D D E L 

 Samenstelling: zeep uit palm*- en 
kokosvet*, ossengal, chlorofyl,  
kookzout, natriumthiosulfaat
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 100 g

Strijkspray
Om alle textiel van katoen, linnen, 
hennep en gemengde weefsels  
te verstevigen en glad te maken.  
Vergemakkelijkt het strijken, ook  
als de was droog of gekreukt is.  
De kleding blijft langer kreukvrij,  
mooi in vorm en vuilafstotend. 
Veganistisch.

 Samenstelling: plantaardig zetmeel 
uit maïs*, gesulfateerde ricinusolie  
en zeep uit olijfolie* als strijkglijmid 
del, citraat, plantaardige alcohol 
(ethanol), etherische oliën (rozen-
geranium* en lavendel*, bevatten 
citronellol*, geraniol* en linalool*), 
gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 0,5 l sproeifles



S O N E T T  S E R I E  N E U T R A A L

20° 40° 60° C
Waspoeder Color neutraal
Met bio-panamaschors voor het 
verwijderen van vlekken. Wast uiterst 
effectief reeds vanaf 20°C, ontziet 
de kleuren; voor bonte en fijne was 
van katoen, linnen, kunstvezels en 
gemengde weefsels. Sterk geconcen-
treerd en zuinig in het gebruik. Met 
zeep op basis van zuivere biologi-
sche plantaardige oliën, geurvrij en 
veganistisch.

 Samenstelling: zeoliet, plantaardige 
bio-zeep*, citraat, suikertenside,  
soda, silikaten, natriumbicarbonaat, 
bio-panamaschors*
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 1,2 kg

Informatie voor allergielijders:
• zuiver plantaardige tensiden
•  zonder petrochemische  

ingrediënten
•  zonder geurstoffen, kleurstoffen, 

complexvormers
• zonder conserveringsmiddelen
• zonder enzymen
• zonder gentechniek
• volledig biologisch afbreekbaar
•  volledige declaratie van  

alle ingrediënten

30° 60° 95° C
Wasmiddel neutraal  
in modulair systeem
Voor alle textiel van katoen, linnen, 
hennep en gemengde weefsels. Zonder 
aardolietensiden, zonder enzymen (gen- 
techniek). Vanaf waterhardheid hard 
(14 graden) Sonett ontharder gebruiken. 
Met zeep op basis van biologische zon-
nebloemolie, geurvrij en veganistisch.

 Samenstelling: zeep uit raapolie*/ 
zonnebloemolie*, suikertenside en 
kokosvetalcoholsulfaat gewonnen uit 
kokosvet, zetmeel en suiker, plantaar-
dige alcohol (ethanol), gesulfateerde 
ricinusolie, citraat, gewerveld water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 120 ml (proefflesje), 
2 l, 10 l, 20 l 



S O N E T T  S E R I E  N E U T R A A L

Wasmiddel voor wol  
en zijde neutraal 
Voor fijne was, wol en zijde tot  
40 °C in de wasmachine of voor hand-
was. Met mild voedende biologische 
olijfoliezeep, geurvrij en veganistisch.

 Samenstelling: zeep uit olijfolie en 
raapolie* / zonnebloemolie*, suiker-
tenside van plantaardig zetmeel, sui-
ker en kokosvet, plantaardige alcohol 
(ethanol), citraat, gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 1 l

Afwasmiddel / Universeel  
reinigingsmiddel neutraal
Voor de handvaat voor iedereen die 
een gevoelige huid heeft. Geschikt 
voor reiniging en onderhoud van vloe-
ren, tegels, wastafels, keukenmeubels 
en auto’s en ook voor het schoon-
maken van grote ruiten – geurvrij 
en geschikt voor veel mensen met 
allergieën. Veganistisch.

 Samenstelling: suikertenside en 
kokosvetalcoholsulfaat gewonnen  
uit kokosvet, plantaardige alcohol  
(ethanol), plantaardig zetmeel en 
suiker, zout, citraat, gewerveld water

 Verkrijgbaar: 0,5 l, 10 l

Handzeep neutraal
Milde, basische, geurvrije vloeibare 
zeep - voor handen, gezicht en het 
hele lichaam. Veganistisch.

 Samenstelling: zeep uit olijfolie*, 
zeep uit kokosolie*, suikertenside, 
plantaardige alcohol (ethanol), plant-
aardige glycerine*, citraat, gewerveld 
water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 300 ml dispenserflesje, 
1 l navulfles



Sonett behoort tot de pioniers op 

het gebied van milieuvriendelijke 

was- en reinigingsmiddelen. Sonett 

producten zijn dankzij hun uitstekende 

kwaliteit in bijna alle Europese landen 

verkrijgbaar. Omdat wij ons ervoor  

verantwoordelijk voelen dat het gebruik te 

water door reiniging weer natuurlijk 

gemaakt wordt, voegen wij aan de onze 

producten stoffen toe die in de Oloid 

ritmisch bewerkt zijn en werken wij bij  

de productie met proceswater dat  

in twaalf eivormige glazen reservoirs  

gewerveld wordt. Alle grondstoffen zijn 

volledig biologisch afbreekbaar, ze 

bevatten geen enzymen, petrochemische 

tensiden, geurstoffen, kleurstoffen, 

conserveringsmiddelen en bleekactivator 

en er is geen gentechniek en nano-

technologie toegepast. De oliën voor 

onze zeepsoorten en alle etherische 

oliën zijn voor 100 % uit biologische 

teelt afkomstig. Verdere informatie op 

www.sonett.eu



S O N E T T  L I C H A A M S V E R Z O R G I N G

Handzeep citrus
Een milde, voedende, fris geurende 
vloeibare zeep. Veganistisch.

 Samenstelling: zeep uit olijfolie*, 
zeep uit kokosolie*, suikertenside, 
plantaardige alcohol (ethanol), 
plantaardige glycerine*, citraat, ethe-
rische citroengrasolie* (bevat citral*), 
gurjunbalsem, balsamische toevoegin-
gen*, gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 300 ml dispenserflesje, 
1 l navulfles, 10 l

Handzeep lavendel
Een milde, voedende vloeibare zeep 
met de rustgevende, duidelijke geur 
van zuivere lavendel. Veganistisch.

 Samenstelling: zeep uit olijfolie*, 
zeep uit kokosolie*, suikertenside, 
plantaardige alcohol (ethanol), 
plantaardige glycerine*, citraat, ethe-
rische lavendelolie* (bevat linalool*), 
gurjunbalsem, balsamische toevoegin-
gen*, gewerveld water

*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 300 ml dispenserflesje, 
1 l navulfles, 10 l

Handzeep rozemarijn
Rozemarijn is een sterke en verster-
kende geneeskrachtige plant die de 
organen verwarmt en het concen-
tratievermogen vergroot. De Sonett 
handzeep rozemarijn is opwekkend, 
een voedende, activerende zeep. 
Veganistisch.

 Samenstelling: zeep uit olijfolie*, 
zeep uit kokosolie*, suikertenside, 
plantaardige alcohol (ethanol), 
plantaardige glycerine*, citraat, 
etherische oliën uit rozemarijn*, 
muskaatsalie*, bergamot*, lavendel* 
en wierook* (de etherische oliën 
bevatten limoneen* en linalool*), 
gurjunbalsem, balsamische toevoegin-
gen*, gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 300 ml dispenserflesje, 
1 l navulfles, 10 l

Handzeep rozen
Een heerlijk warm geurende, mild voe-
dende vloeibare zeep. Veganistisch.

 Samenstelling: zeep uit olijfolie*, 
zeep uit kokosolie*, suikertenside, 
plantaardige alcohol (ethanol), 

Al onze vloeibare zeepsoorten 
zijn gemaakt van waardevolle 
biologische olijfoliezeep. Milde 
basische reiniging van handen, 
gezicht en het hele lichaam.



S O N E T T  L I C H A A M S V E R Z O R G I N G

plantaardige glycerine*, citraat, ro-
zenhydrolaat van de damascusroos*, 
etherische oliën uit palmarosa*, ro-
zengeranium*, lavendel*, citroengras* 
(de etherische oliën bevatten gerani-
ol*, limoneen*, citronellol*, citral* en 
linalool*), gurjunbalsem, balsamische 
toevoegingen*, gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 300 ml dispenserflesje, 
1 l navulfles, 10 l

Handzeep calendula
De calendula, ook goudsbloem ge - 
noemd, groeit met zijn stralend oran-
jerode bloemen naar de zon toe en 
levert geneeskrachten die ontstekingen 
tegengaan en cellen vernieuwen. 
Veganistisch. 

 Samenstelling: zeep uit olijfolie*, 
zeep uit kokosolie*, suikertenside, 
plantaardige alcohol (ethanol), 
plantaardige glycerine*, spagyrische 
calendula-essence*, citraat, etherische 
oliën van de atlasceder* en de litsea-
boom*, uit de vruchten van de zoete 
sinaasappel* en bittersinaasappel* 
(petit grain), roosgeranium*, gurjun-
balsem, balsamische toevoegingen*,  
gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische land-
bouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 300 ml dispenserflesje, 
1 l navulfles

Handzeep neutraal
Milde, basische, geurvrije vloeibare 
zeep - voor mensen met allergieën. 
Veganistisch. 

 Samenstelling: zeep uit olijfolie*, 
zeep uit kokosolie*, suikertenside, 
plantaardige alcohol (ethanol), 
plantaardige glycerine*, citraat, 
gewerveld water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 300 ml dispenserflesje, 
1 l navulfles

Kernzeep
Milde, voordelige handzeep uit 
biologische plantaardige oliën, zonder 
toevoeging van kleur- en geurstoffen, 
zonder vulstoffen, zonder complex-
vormers of optische bleekmiddelen. 
Lange gebruiksduur, geurvrij en 
veganistisch.

 Samenstelling: zuivere plantaardige 
zeep uit palmolie* en kokosolie*, 
glycerine*, natriumchloride, natri-
umthiosulfaat 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar in 100 g



S O N E T T  K I N D E R P R O D U C T E N

NIEUW: Bio Bubbles /  
Bio zeepbellen
Speelgoed waaraan groot en klein 
buiten plezier hebben. De schitterende 
bonte zeepbellen kunnen door drie 
blaasringen van verschillende grootte 
geblazen worden. Ze zijn volgens  
de CE-veiligheidsstandaard getest.  
De eerst zeepbellen met grondstoffen  
van bio-kwaliteit. Ook het doosje heeft 
iets nieuws. Het is gemaakt van poly-
wood, een polyethyleen met gemalen 
stukjes houtvezel, waardoor er meer 
dan 20% aardolie wordt bespaard.

 Samenstelling: plantaardige glyce-
rine*, plantaardige alcohol (ethanol)*, 
suikertenside, plantaardig verdikkings-
middel, natuurlijk polymeer (schellak), 
gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: Doosje van 45 ml met 
3-voudige blaasring, 0,5 l navulfles

NIEUW: Kinderschuimzeep  
Calendula
Mild reinigende zeep voor gevoelige 
kinderhuid. Voedende spagyrische 
calendula-essence. Met het heerlijk 
zoet-fruitig geurende schuim, direct uit 
de dispenser, wassen kinderen graag 
hun handen. Alle oliesoorten zijn voor 
100 % uit gecontroleerd biologische 
teelt afkomstig. Heel zuinig in het 
gebruik. Veganistisch.

 Samenstelling: zeep uit olijfolie*, 
zeep uit kokosolie*, suikertenside, 
plantaardige alcohol (ethanol), 
plantaardige glycerine*, spagyrische 
calendula-essence*, citraat, etherische 
oliën uit lemongrass*, uit de vruchten 
van de zoete sinaasappel*, van de lit-
seaboom *, zilverspar*, ylang ylang*, 
lavendel*; balsamische toevoegingen*, 
gewerveld water
*uit gecontroleerde biologische  
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 200 ml schuimdispenser,  
1 l navulfles voor schuimzeep-dispenser
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Hygiënische reiniger  
voor oppervlakken
Voor reiniging van werkvlakken en 
apparaten. Door de combinatie van 
alcohol met etherische oliën worden 
de vegetatieve kiemen van schimmels 
en bacteriën zoals salmonella of  
coli reeds na 2 min. effectief gedood 
(resultaat van effectiviteitstest is 
op aanvraag verkrijgbaar). Zuiver 
plantaardige hygiënische reiniger voor 
oppervlakken, kant-en-klare oplos-
sing. Voldoet aan de HACCP-eisen.
Veganistisch.

 Samenstelling: plantaardige  
alcohol (ethanol) 70%, etherische  
oliën uit salie* en lavendel*  
(bevat linalool*), water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Sonett desinfectie veilig gebruiken. 
Lees voor het gebruik altijd de aanwij-
zingen en de productinformatie. 

 Verkrijgbaar: 0,5 l sproeifles,  
1 l navulfles, 10 l

Schuurmiddel 
Voor iedereen die in plaats van 
schoonmaakmiddelen in poedervorm 
liever een vloeibaar schuurmiddel 
gebruikt. Bijzonder geschikt voor 
kranen, wastafels, kookplaten van 
keramisch glas en oppervlakken van 
roestvrij staal. Veganistisch.

 Samenstelling: fijngemalen kalk, 
suikertenside, kokosvetalcoholsul-
faat, natuurlijke etherische oliën uit 
lavendel* en citroengras* (bevatten 
linalool* en citral*), water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 0,5 l

Schuurpoeder
Een effectief, uiterst zuinig geconcen-
treerd reinigingsmiddel voor toilet, 
badkuip, wastafel, fornuis, aange-
brande pannen, haardruiten met roet 
en nog veel meer. Reinigt zonder 
te krassen en verwijdert zelfs lichte 
kalkafzettingen. Veganistisch.

 Samenstelling: fijngemalen puim- 
steen, aluinaarde, fijne soda, plantaar-
dige zeep*, natuurlijke etherische 
oliën uit salie en kajapoet* (bevat 
limoneen*), balsamische toevoegingen*
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 450 g
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Onderhoudsmiddel  
voor vloeren 
Beschermt vloeren met was, olie of 
lak door middel van een natuurlijke 
wasfilm. Geschikt voor plavuizen, 
steen, hout, kurk, parket, laminaat, 
linoleum en kunststofvloeren.  
Onderhoudt de vloer zonder een  
laag achter te laten.

 Samenstelling: suikertensiden, 
potas (kaliumcarbonaat), schellakwas, 
carnaubawas, japanwas, maïsolie-
zeep, plantaardige alcohol (ethanol), 
plantaardige glycerine, water

 Verkrijgbaar: 0,5 l doseerfles, 5 l

Allesreiniger 
Sterk geconcentreerd, mild, zeer 
zuinig reinigingsmiddel voor vloeren, 
grote ruiten, badkamer, keuken,  
werkplaats en auto. Veganistisch.

 Samenstelling: suikertenside, 
kokosvetalcoholsulfaat, plantaardige 
alcohol (ethanol), sinaasappelschilolie 
(bevat limoneen), natuurlijke etheri-
sche citroengrasolie* (bevat citral*), 
citraat, zout, balsamische toevoegin-
gen*, gewerveld water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 1 l, 10 l, 20 l

Sanitairreiniger 
Verwijdert op een effectieve manier 
kalkafzettingen, vet en vuil in douche, 
badkamer en keuken. Het te reinigen 
oppervlak besproeien, even laten 
inwerken en goed afspoelen.  
Veganistisch.

 Samenstelling: plantaardige alcohol 
(ethanol), citroenzuur, suikertenside, 
gewerveld water 

 Verkrijgbaar: 0,5 l sproeifles, 
1 l navulfles, 10 l

WC-reiniger
Met naaldboomoliën die de bacterie-
groei remmen; verwijdert vuil, urine-
steen en kalkafzettingen grondig. 
Door zijn dikvloeibare consistentie 
hecht de WC-reiniger goed en kan 
daardoor ook uitstekend onder  
de WC-rand en op verticale vlakken 
inwerken. Veganistisch.

 Samenstelling: citroenzuur, sui-
kertensiden, kokosvetalcoholsulfaat, 
plantaardig verdikkingsmiddel, 
natuurlijke etherische oliën uit ceder* 
en citronella* (bevatten citronellol*, 
geraniol* en limoneen*), balsamische 
toevoegingen*, gewerveld water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 0,75 l, 10 l

S O N E T T  R E I N I G I N G S M I D D E L
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Glasreiniger
Maakt alle glas en roestvrij staal 
grondig en streeploos schoon.  
Verwijdert vingerafdrukken van 
metaaloppervlakken. Bij grote ruiten 
raden wij aan met spons, trekker  
en Sonett Allesreiniger te werken.  
Vult de ruimte met een aangename 
frisse geur. Veganistisch.

 Samenstelling: plantaardige alcohol 
(ethanol), suikertenside, kokosvet-
alcoholsulfaat, natuurlijke etherische  
oliën uit lavendel* (bevat linalool*) 
en citroengras* (bevat citral*),  
gewerveld water 
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw

 Verkrijgbaar: 0,5 l sproeifles, 
1 l navulfles, 10 l

Ontkalker 
Voor het regelmatig ontkalken van 
wasmachine, vaatwasser, koffiemachi-
ne, waterkoker, enz. Zeer werkzaam 
bij sterke kalkafzetting in toiletten  
en wastafels en op armaturen.  
Geurvrij en veganistisch.

 Samenstelling: citroenzuur in 
levensmiddelkwaliteit, plantaardige 
alcohol (ethanol), gewerveld water 

 Verkrijgbaar: 1 l, 10 l

Intensieve reiniger
Sterk geconcentreerd, zuiver plantaar-
dige intensieve reiniger en ontvetter 
met biologische sinaasappelolie.  
Lost hardnekkige vet- en olieresten in 
badkamer, keuken en werkplaats op 
zonder kwetsbare oppervlakken aan 
te tasten. Als allesreiniger uitstekend 
geschikt voor het schoonmaken van 
vloeren en ruiten en voor alle afwas-
bare, waterbestendige oppervlakken.
De intensieve reiniger sinaasappel  
is zeer huidvriendelijk. Veganistisch.

 Samenstelling: suikertenside en 
kokosvetalcoholsulfaat, plantaardige  
alcohol (ethanol), natuurlijke sinaasap-
pelschilolie (bevat limoneen), citraat, 
etherische oliën uit zoete sinaasappel* 
(bevat limoneen*), bergamot*  
(bevat limoneen*, linalool*), kajapoet* 
(bevat limoneen*) en citronella*  
(bevat citronellol*, geraniol*), balsami-
sche toevoegingen*, gewerveld water  
*uit gecontroleerde biologische 
landbouw / wildverzameling

 Verkrijgbaar: 0,5 l, 5 l, 10 l



Sonett GmbH 
Ziegeleiweg 5 
88693 Deggenhausen 
Tel. +49 (0)7555.9295-0
www.sonett.eu

Sonett NL
Natudis B.V. 
NL-3840 AJ Harderwijk   
De Nieuwe Band
NL-9363 TC Marum
Estafette Odin B.V.
NL-4190 CE Geldermalsen

Sonett BE
Biofresh Gavere 
BE-9890 Gavere

Het label Ecogarantie 
waarborgt: 

•  gebruik van grondstof-
fen uit gecontroleerd 
biologische teelt

•  geen enzymen van  
gentechnisch gemodifi-
ceerde micro-organismen

•  optimale biologische 
afbreekbaarheid

•  controle door Certisys 
België

Dit is de hoogste  
standaard voor uitge-
breide CO2-analyse  
en certificering.

Het keurmerk garan-
deert de analyse van 
de hele onderneming 
met betrekking tot 
CO2-uitstoot en volledige 
transparantie van de CO2 

veroorzakende processen. 
De analyse laat zien dat 
Sonett door verwarming 
en elektrische energie 
vrijwel geen CO2-uitstoot 
veroorzaakt.

Het label van  
de Vegan Society  
garandeert:

•  geen dierlijke ingre-
diënten

•  Sonett voert geen 
dierexperimenten uit 
en laat die ook niet 
uitvoeren

Met uitzondering van 
Sonett wolkuur, vaste en 
vloeibare Sonett galzeep, 
Sonett onderhouds-
middel voor vloeren en 
Sonett Bio zeepbellen, 
die dierlijke ingrediënten 
bevatten, hebben  
alle Sonett producten  
het label van de  
Vegan Society.
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Het CSE-label  
staat voor:

•  Duurzaam onderne-
mingsbeleid gecertifi-
ceerd door Gesellschaft 
für angewandte 
Wirtschaftsethik

•  CSE = Certified  
Sustainable Economics

•  Dit label heeft, in 
tegenstelling tot zuivere 
productcertificering, 
betrekking op de gehele 
onderneming. Naast 
ecologische eisen aan 
de producten wordt 
bovendien de sociale 
en ethische instelling 
van de onderneming 
gecertificeerd.

www.stop-climate-change.dewww.vegansociety.comwww.cse-label.orgwww.ecogarantie.eu 


