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Over JEFO SHIP SUPPLY

Jefo Ship Supply is opgericht door Jan Folkert en Jenny Braad en is  

gevestigd in Steenwijk.

Jefo Ship Supply produceert en levert reinigings- en onderhoudspro-

ducten van topkwaliteit aan de professionals, aan de scheepvaart, 

offshore, visserij, watersport, bouw, transport, landbouw, onder-

wijs, schoonmaakbedrijven, horeca en in de voedselverwerkende 

industrie.

Jefo Ship Supply heeft haar assortiment uitgebreid met 

scheepstouwen en kunststof wrijfhouten.
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Productenoverzicht

JeFo Ship Supply

Producten

In deze catalogus vind u een uitgebreid productenoverzicht van 

Jefo Ship Supply.

Uw Specialist die al meer dan 25 jaar ervaring heeft op het 

gebied van reinigings- en onderhoudsproducten. 

Jefo Ship Supply is steeds op zoek naar een nieuwe of 

betere oplossing op het gebied van reinigings-

producten. Vooral het groener en duurzaam 

ondernemen staat bij Jefo Ship Supply hoog in het 

vaandel!
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Productenoverzicht

JeFo Ship Supply
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Producten

JF UG-400

Inhoud: 400 gram 
Jefo Uni Grease 400 is een zeer hoogwaardig, universeel toepasbaar ‘multi- purpose’ 
lithiumcomplex vet waaraan ter versterking van de EP-en AW-eigenschappen een gecon-
centreerde dispersie vaste (keramische) smeerstoffen is toegevoegd. Deze toevoeging 
beschermt tevens het systeem tegen stotende belastingen. 

JeFo Metal Clean

Inhoud: 1 liter 
Jefo Metal Clean is een zeer effectief poetsmiddel voor het verwijderen van aanslag en 
oxidatie op (edel)metalen, zoals aluminium, chroom, RVS, koper, messing, zilver en goud. 
Jefo Metal Clean verwijdert vuil, corrosie, vetresten en heeft een uitmuntende polijstende 
werking zonder krasvorming. Jefo Metal Clean brengt het oppervlak tot hoogglans, voor-
komt vuilaanhechting en reinigt zonder residu. 

JF ML-300

Inhoud: 400 gram 
Jefo Multi Lube 300 is een multifunctioneel smeermiddel met een hoog gehalte aan homo-
geen verdeelde microscopisch kleine deeltjes vaste smeerstoffen in een minerale olie. Het 
product bevat een zeer specifiek additievenpakket en is dan ook bij uitstek geschikt als een 
smeermiddel met zeer goede smerende, reinigende en beschermende werking. 

JF GG-408

Inhoud: 400 gram 
Jefo Gear Grease 408 is een hoogwaardig semi-vloeibaar ‘multi purpose’ calcium-sulfonaat 
vet op basis van hooggeraffineerde sterk hechtende basisoliën. De bijzondere formulering 
geeft dit vet uitmuntende slijtagevoorkomende en corrosiewerende eigenschappen. Zelfs 
bij extreme belastingen. Inmenging van (zout) water veroorzaakt zelfs bij 50 inmenging 
geen noemenswaardig consistentie verlies. 

JeFo Zinkspray

Inhoud: 400 gram 
Jefo Zinkspray is een koud spuitmiddel met galvaniserende werking. Zinkspray bestaat uit 
97 zuiver zink dat zich door een elektrochemische werking aan het metaal bindt. Hierdoor 
zorgt het product voor een jarenlange bescherming. In vergelijking met aluminium verf-
middelen die voor hetzelfde doel toegepast worden, verkrijgt men met zinkspray een veel 
sterkere binding, welke krassen en andere beschadigingen weerstaat. 
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Producten

JeFo Care Wax

Inhoud: 1 liter 
Jefo CareWax reinigt en beschermt oudere en verweerde lakken, kunststof kozijnen, kunst-
stof gevelbeplating, kunststof coating op damwandprofiel, gevelbeplating etc. Jefo Care 
Wax kan zowel handmatig als met de polijsmachine aangebracht worden. Jefo Care Wax is 
een uitermate geschikt product voor beroeps en binnenvaart en auto-industrie.

JeFo Magic Poetspasta

Inhoud: 600 gram 
Jefo Magic Poetspasta is een universele poetspasta. Reinigt, polijst en beschermd zilver, 
koper, chroom , rvs , tin, aluminium, acryl vitrokeramiek, wandtegels, zachte en harde na-
tuursteen, grafsteen, enz. 

JeFo Stripe Clean

Inhoud: 1 liter 
Polijstmiddel met vaste wax. Jefo Stripe Clean is een reinigingsmiddel met polijstende wer-
king en wax ineen. Jefo Stripe Clean verwijdert zwarte strepen, diepte vlekken in polyester 
en voorziet de ondergrond van een beschermende waxlaag. 

JeFo Bruine/ Gele Aanslag Verwijderaar

Inhoud: 1 liter 
Jefo Bruine/Gele Aanslag Verwijderaar is een krachtige reiniger die moeiteloos bruine en 
gele vaaraanslag verwijdert van romp en bodem .Ook voor kalkaanslag op staartstuk en 
schroef. Geschikt voor gebruik op polyester en geverfde oppervlakten. Ook geschikt om 
slijpsel en roestdeeltjes te verwijderen. Oppassen voor aluminium en gegalvaniseerde 
oppervlakten. Na behandeling de oppervlakten goed naspoelen met water.

JeFo Ontstopper

Inhoud: 1 liter 
Een vloeibaar product op basis van sterke zuren. Het is een uitstekend product voor afvoe-
ren van gootstenen, toiletten, spoelbakken, vetputten en riolen. Het product vernietigt 
snel alle organische en anorganische stoffen. Het verwijdert roest- en kalksteenaanslag. 
Het product doet geen afbraak aan de werking van septic tanks. Tevens uitstekend geschikt 
voor het ontdooien van bevroren leidingen. Niet van toepassing in metalen leidingen.
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Producten

JeFo Glashelder

Inhoud: 10 liter 
Jefo Glashelder is een gebruiklare sprayreiniger, geschikt voor het snel en streeploos 
reinigen van een scala aan gladde oppervlakken. Jefo Glashelder is zuinig in gebruik en 
aangenaam geparfumeerd (appeltjes). 

JeFo Glashelder Plus

Inhoud: 1 of 10 liter 
Jefo Glashelder Plusreinigtalle waterbestendige gladde oppervlakken d.m.v. de sprayme-
thode.Jefo Glashelder is zuinig in gebruik en aangenaam geparfumeerd(appeltjes).Jefo 
Glashelder Plusonverdund sprayen, afnemen met een droge pluisvrije doek, klaar.

JeFo Superreiniger

Inhoud: 1, 10 of 25 liter  
Jefo Superreiniger is een geconcentreerde allesreiniger welke, afhankelijk van de vervui-
ling, in diverse verhoudingen te verdunnen is met water. Jefo Superreiniger kunt u verwer-
ken met een spons, doek, bezem, mop, borstel, hogedrukspuit en inschuimapparaat. Jefo 
Superreiniger lost (zware) vervuilingen op en is een krachtige ontvetter. Jefo Superreiniger 
voldoet aan de HACCP-normen en is daarom toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie.

JeFo Sterke handreiniger

Inhoud: 10 liter 
Jefo Sterke Handreinigeris een vloeibare handreiniger zonder schuurmiddel, waardoor 
zelfs bij zeer intensief gebruik de handen niet zullen uitdrogen. 

JeFo Superreiniger Extra

Inhoud: 25 liter 
Jefo Superreiniger Extra is een hoog geconcentreerde transportmiddelenreiniger. Zeer 
sterk reinigend vermogen, matig schuimend. Is uitermate geschikt voor o.a. dek reiniging in 
de scheepvaar. Reinigt uiteenlopende ondergronden welke zwaar vervuild zijn door dierlij-
ke, plantaardige en eetbare oliën zoals o.a.. raapolie, palmolie, zonnebloemolie, kokosolie, 
lijnolie, visolie, melasse, stearines en afvalolie van vetzuren. 
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Producten

JeFo Geurverwijderaar

Inhoud: 1, 10 of 20 liter 
Jefo Geurverwijderaar is een duurzaam reinigingsmiddel, gebaseerd op micro organis-
men, bacteriën, enzymen en oppervlakte actieve stoffen. Deze natuurlijke stoffen zorgen 
voor de afbraak van restproducten en de omzetting van restafval in water en zuurstof. Bij 
regelmatig gebruik ontstaat er in de binnenzijde van afvoeren of riolering een laagje micro 
organismen wat vaste delen vervuiling vloeibaar maakt en vervelende geuren voorkomt.

JeFo Sanitair Reiniger Dagelijks

Inhoud: 10 liter 
Geschikt voor de dagelijkse reiniging van het gehele toilet inclusief wasruimte, wanden en 
vloeren. Jefo Sanitair Reiniger Dagelijks reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne en geeft 
een langdurige frisse geur. Jefo Sanitair Reiniger Dagelijks kan zonder schade worden 
toegepast op elk waterbestendig oppervlak. Jefo Sanitair Reiniger Dagelijks verwijdert 
huidvet, aanslag, kalk en zeepresten en reinigt glanzend en streeploos. PH waarde 8.5.

JeFo Eco Reiniger

Inhoud: 10 of 25 liter 
Jefo Eco Reiniger is een geconcentreerde schuimende allesreiniger / ontvetter welke, 
afhankelijk van de vervuiling, in vrijwel alle verhoudingen te verdunnen is met water. Jefo 
Eco-Reiniger kunt u verwerken met een spons, doek, bezem, mop, borstel en/of hoge-
drukspuit. 

JeFo Eco Reiniger Plus

Inhoud: 10 of 20 liter 
Jefo Eco Reiniger Plus is een zeer krachtige schuimende allesreiniger voor duizend en één 
reinigingsklusjes. Jefo Eco Reiniger Plus is afhankelijk van de vervuiling, in vrijwel alle ver-
houdingen te verdunnen is met water.Jefo Eco Reiniger Plus (lost (zware) vervuilingen op 
en is een krachtige ontvetterzonder de lak aan te tasten.

JeFo Roest-Kalk-Cement verwijderaar

Inhoud: 1, 10 of 20 liter 
Krachtige roest-, slijpsel-, kalk- & cementverwijderaar. Jefo R-K-C verwijderaar is een 
krachtig reinigingsproduct voor het verwijderen van o.a. slijpsel, roestaanslag, kalkaanslag, 
resten van cementklinker en slakken. 
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Producten

JeFo Citroenzuur

Inhoud: 10 of 20 liter 
Reiniger van kookapparatuur na het kookproces van schaal-en schelpdieren aan boor van 
een vaartuig waar schaal-en schelpdieren worden gekookt.Tevens is Jefo Citroenzuur ge-
schikt om kalk aanslag van ramen te verwijderen.

JeFo Koudontvetter

Inhoud: 10 liter 
Jefo Koud Ontvetter is een veelzijdig vloeibaar ontvetting- en reinigingsmiddel voor het 
verwijderen van de hardnekkigste olie- en vetlagen, natte verf, anti-roestbescherming-
slagen en teer. Jefo Koud Ontvetter bevat een combinatie van oplosmiddelen met een 
beperkt aandeel aromaten, waardoor een effectieve en snelle werking verkregen wordt. 
Dit product kan 5 maal zijn eigen volume aan olie, vet en teer opnemen. 

JeFo Roest en kalk

Inhoud: 10 of 20 liter 
Jefo Roest &Kalk is een effectief reinigingsproduct voor het verwijderen van o.a. slijpsel, 
roestaanslag, kalkaanslag, resten van cementklinker en slakken. Bij heel zware en/of hard-
nekkige vervuiling adviseren wij Jefo Roest-Kalk-Cement verwijderaar in te zetten.

JeFo Boensop

Inhoud: 10 of 25 liter 
Jefo Boensop is een krachtige, hoogschuimende multi cleaner voor het snel en effectief 
verwijderen van (zware) vervuilingen op waterbestendige ondergronden. Jefo Boensop is 
een geconcentreerd alkalisch product, gebruiksvriendelijk en, afhankelijk van de vervui-
ling, eenvoudig met water te verdunnen in een verhouding van 1:1 tot 1:50. Jefo Boensop 
voldoet aan de HACCP-normen en kan voedselveilig toegepast worden. 

JeFo Shampoo met extra wax

Inhoud: 1, 10 of 25 liter 
Geconcentreerde shampoo met extra parelglans wax. Deze geconcentreerde shampoo is 
samengesteld uit een combinatie van synthetische en plantaardige reinigingsgrondstoffen. 
Dit product reinigt grondig en bevat een speciale parelglans wax voor bescherming van de 
behandelde ondergrond. De shampoo is veilig voor lak, rubber en alle andere materialen. 
Bij extreem vervuilde ondergrond adviseren wij eerst Jefo Superreiniger in te zetten. 
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Producten

JeFo Teerverwijderaar

Inhoud: 10 liter 
Jefo Teerverwijderaar is een reinigingsmiddel bestemd voor het snel verwijderen van teer, 
inkt, stift, lichte verfsporen etc. 

JeFo Sipro Uniquat / Groene aanslag verwijderaar

Inhoud: 10 liter 
Sipro Uniquat is een geconcentreerd algdodend middel, gebaseerd op een kwarternaire- 
ammonium en bevat 100 gram per liter didecyldimethylammoniumchloride. Sipro Uniquat is 
tevens inzetbaar als desinfectie en/of waterbehandelingsmiddel, waarvoor wij u verwijzen 
naar een ander productblad. Sipro Uniquat kent in verband met de wet bestrijdingsmidde-
len specifieke aanbevelingen.

JeFo Aluminium Reiniger

Inhoud: 10 liter  
Aluminium reiniger is een bijzonder snelwerkende, geconcentreerd vloeistof om aluminium 
delen te reinigen en de oorspronkelijke glans te herstellen. Aluminium reiniger reinigt en 
herstel de glans onmiddellijk na contact met schoon te maken oppervlak. Aluminium reini-
ger verwijdert vuil, stoflagen en zelfs door uitlaatgas veroorzaakte zwarte dieselaanslag op 
vrachtwagens, opleggers en bussen. PH waarde is 1.

JeFo Cement Ex

Inhoud: 25 liter 
Het product wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- en cementresten van kalkarme 
zand-, natuur,- lei- en baksteen, klinkers, graniet en alle andere zuurbestendige steensoor-
ten en oppervlakken. Het product wordt eveneens veel toegepast voor het verwijderen van 
klak- en cementresten uit betonmolens, cementvormen, -kuipen, -weegschalen, - transport-
buizen, metalen en houten bekistingen. Het product is zelfwerkend en reinigt zeer snel. 

JeFo Handreiniger met korrel

Inhoud: 4,5 kilo per eenheid 
Krachtige pasteuze handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Bij 
uitstek geschikt voor het verwijderen van smeermiddelen en vet (mineraal – aardoliebasis). 
Geformuleerd met een aangenaam fris parfum. 
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Producten

JeFo Dispenser

Deze is te gebruiken voor de Jefo Handreiniger met korrel 4,5 KG.

JeFo Mestospuit

Met de Jefo Mestospuit is het gemakkelijk om grote hoeveelheden te vernevelen. 

12

Producten
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Jefo Stelen en Borstels

Jefo Stelen en Borstels

De professionele stelen en borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan 

de hoge eisen van de gebruiker. Ze zijn uitermate geschikt om  

reinigingswerkzaamheden snel en effectief uit te voeren. De stelen 

en borstels nemen geen water en detergenten op zodat het ook 

geen voedingsbodem vormt voor bacteriën.

De stelen en borstels van Jefo Ship Supply voldoen aan de HACCP 

eisen. De stelen en borstels van Jefo Ship Supply zijn chemicaliën-en 

hittebestendig en kunnen worden gebruikt binnen de scheepvaart- 

industrie, voedingsindustrie, watersport, de bouw, landbouw en 

loonbedrijven.

Stelen en Borstels
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Scheepstouwen

Scheepstouwen

Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw 

Zeer gemakkelijk in gebruik door soepelheid en niet kinken, kraakt 

niet! Rekt bij opvang van schokbelasting, hoge breekkracht! Ab-

sorbeert geen water. Ook bij ouder worden van touw verliest zijn 

flexibiliteit niet!

Het touw voor afmeren in de beroepsvaart en de grotere plezier-

vaart. Dit touw bevat de nieuwste ontwikkelingen, waarbij geoptima-

liseerd door langdurig en actief (praktijkgericht)  testen en verbete-

ren. Flexibel, relatief licht in gewicht en lange levensduur. 

Alle lengtes zijn mogelijk. Touw Kapa Silver Star en Touw Kapa 

Oceanic Blauw is in 24 tot 48 mm uit voorraad leverbaar. Maximaal 

leverbare diameter is 144 mm (op bestelling). Elk touw wordt met 

certificaat geleverd.  

Leverbaar in de kleuren: zilver of blauw.

Silveneema 

Silverneema touw, materiaal Dyneema®SK 75 Core (Registered 

trademark of DSM – HMPE fibre) is een fantastisch alternatief voor 

staalkabels. Werkt erg gemakkelijk; hanteerbaar, soepel en is 8 keer 

lichter dan staalkabel.

Qua sterkte: de sterkste treksterkte per gewicht; sterker dan de-

zelfde diameter staalkabel. Silverneema heeft een speciale warm-

tebehandeling en UV bestendigheidsbehandeling gehad. Daarnaast 

is Silverneema behandeld met een speciale coating waardoor de 

slijtage - eigenschappen verbeterd zijn.

Als een lus besteld wordt, is optioneel ook een Silver Jacket te be-

stellen, een speciale beschermhoes voor de lus. Geef dit apart aan en 

kies de gewenste lengte (is halve lengte lus). 

Leverbaar in de kleur: zilver, andere kleuren leverbaar op aanvraag.

Touw Kapa Marina Blauw 

3 streng geslagen. Zachter en gemakkelijk zelf te splitsen! Flexibel. 

Uitermate geschikt als afmeerlijn en voor fenders en vanaf 200m in 

bijna ieder gewenste kleur, vraag naar de mogelijkheden. Eventueel 

ook als ankerlijn te gebruiken.  

Leverbaar in de kleuren: Wit, Zwart, Blauw of Zeegroen. 
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Scheepstouwen

Scheepstouwen

Silverneema Plus 

Silverneema PLUS oftewel Dyneema®SK 75 Core (Registeres trade-

mark of DSM – HMPE fibre), met een polyester vezel gevlochten man-

tel, ter bescherming tegen slijtage en beschadiging. Houdt de kern 

intact en heeft een hoger smeltpunt. Niet roterend en niet knikkend. 

Koppeltouwen i.p.v. staalkabel!

Werkt erg gemakkelijk; hanteerbaar, soepel en is 8 keer lichter dan 

staalkabel. Qua sterkte: de sterkste treksterkte per gewicht; sterker 

dan dezelfde diameter staalkabel. Silverneema PLUS heeft een spe-

ciale warmtebehandeling en UV bestendigheidsbehandeling gehad. 

Daarnaast is Silverneema PLUS behandeld met een speciale coating 

waardoor de slijtage - eigenschappen verbeterd zijn, beter dan de 

regulier Dyneema touwen.

Als een lus besteld wordt, is optioneel ook een Silver Jacket te be-

stellen, een speciale beschermhoes voor de lus. Geef dit apart aan en 

kies de gewenste lengte (is halve lengte lus). 

Leverbaar in de kleur: zilver, andere kleuren leverbaar op aanvraag.

Touw Olympia Twelve (UHMPE) 

Touw Olympia Twelve (UHMPE), materiaal (Registered trademark – 

UHMPE fibre) is een fantastisch alternatief voor staalkabels. Werkt 

erg gemakkelijk; hanteerbaar, soepel en heeft een lange rek (2-2,5 % 

in een touw). Kan snel en eenvoudig worden ingezet in kritieke situa-

ties door één persoon.

Polyetheenvezels ( HMPE ) zijn de sterkste vezels van de wereld. Het 

heeft de sterkste treksterkte per gewicht. De vezels hebben goe-

de slijtvastheid en spanning met een lange spankracht levensduur. 

HMPE is bestand tegen axiale druk en een lage wrijvingscoëfficiënt.

Als een lus besteld wordt, is optioneel ook een Silver Jacket te be-

stellen, een speciale beschermhoes voor de lus. Geef dit apart aan en 

kies de gewenste lengte (is halve lengte lus).

Eigenschappen: 

Lage rek , 2-2,5 % in een touw 

Neutraal drijfvermogen (drijft op water) 

Uitstekende chemische & UV-bestendigheid 

Neemt geen water op 

Hoge slijtvastheid



16

Ranex Rustbuster
Chemische metaal(oppervlakte)behandeling 

met Ranex Rustbuster 

Roest verwijderen door middel van een chemisch 

proces is een bijzonder eenvoudig en efficient 

alternatief voor schuren en stralen. Ranex Rustbus-

ter is de oplossing. Wellicht dat het woord ‘che-

misch’ de verbinding legt naar milieuonvriendelijk 

of gevaarlijk.

Onderscheid in materiaalsoort 

Bij het chemisch behandelen van roest, moet 

het onderscheid gemaakt worden naar verschil-

lende  soorten legering van ijzer en koolstof. De 

toegevoegde hoeveelheid koolstof aan 

ijzer bepaalt de hardheid en sterkte van 

het staal. Staal met een laag koolstof 

gehalte reageert direct onder invloed 

van zuurstof en water. De kleinste 

ijzerdeeltjes willen terug naar de oor-

spronkelijke vorm vanijzererts en dit is 

roestvorming. Om het roesten van laag 

gelegeerd staal tegen te gaan, is het 

essentieel om een coating aan te bren-

gen. Daarvoor moet eerst de vervuiling 

(roest) verwijderd worden.

Het chemisch verwijderen/omvormen 

van roest of walshuid 

Roest op staal in verschillende legerin-

gen blijken goed op te lossen in zuur. 

Voordelen van het gebruiken van zuren zijn: het 

vereist weinig handkracht, het werkt snel, grondig 

en efficient.

De keuze is vaak zoutzuur, oxaal of fosforzuur. Aan 

zoutzuur en oxaalzuur moeten stoffen toegevoegd 

worden om de chemische reactie te remmen om 

te voorkomen dat het zuur te agressief inwerkt op 

het materiaal, waardoor het direct na behandeling 

al weer gaat corroderen.Ranex Rustbuster is geba-

seerd op fosforzuur en het grote voordeel van dit 

zuur is dat het geen agressieve reactie aangaat op 

materiaal en coating, maar alleen een chemische 

verbinding aangaat met roest en walshuid (tijdens 

walsproces worden de ijzeroxiden in het staal 

gedrukt). Het ijzeroxiden, roest, wordt poriëndiep 

vernietigd en het restproduct is een gunstig ijzer-

fosfaat, een inactieve stof, wat een goede hechting 

geeft aan de nieuwe coating.

Tijdens het droogproces , tussen 2 en 

24 uur  wordt de roest omgevormd 

en  wordt een tijdelijke bescherm-

laag gevormd, een bescherming 

voor enkele weken. Uiteindelijk 

moet het oppervlak gecoat wor-

den.

Door het hoge soortelijk gewicht 

(1.4) en de zeer lage oppervlakte 

spanning is Ranex Rustbuster 

in staat diep door te dringen in 

het oppervlak om de vervuiling 

(roest) te vernietigen. Hierdoor 

wordt de roest van binnen uit in-

actief gemaakt. Ook komt het op 

moeilijk bereikbare plaatsen. 

Conclusie: 

Chemische oppervlaktebehan-

deling van staal is snel en mili-

euvriendelijk te uit te voeren. 

De belangrijkste voordelen zijn een efficiente en 

hoogwaardige werking en zelfs tijdelijke conserve-

ring in één behandeling.

Ranex Rustbuster
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Katchoe Wrijfhout
JeFo heeft ook de nieuwe Katchoe wrijfhouten 

opgenomen in haar assortiment. 

Dit is een uit stevig kunststof vervaardigde 

wrijfhout dat veel voordelen biedt ten opzichte 

van de klassieke wrijfhouten. 

De Katchoe wrijfhout biedt de perfecte oplos-

sing om onder alle omstandigheden af te meren 

of sluizen te nemen. 

Samenvatting: 

Katchoe Wrijfhout is verkrijgbaar in de maat 139 x 16 x 15 centimeter. 

De Katchoe is in elke vaarrichting te gebruiken 

Hij is vervaardig uit gerecycled hoogwaardige kunststof 

Hij heeft een zeer lange levensduur door zijn harde en slijtvaste samenstelling 

De Katchoe is zeer veerkrachtig door de speciaal gedimensioneerde en georiënteerde uitsparingen 

Extra verstevigde uiteinden vangen de eerste krachten op 

Er zijn al gaten aangebracht om een touw door te halen 

Door de afgeronde en gesloten uiteinden blijven de wrijfhouten niet haken achter obstakels.

Katchoe Wrijfhout



18

Verkooppunten

Verkooppunten

Bunkerstations Scheepvaart
NAAM STRAAT WOONPLAATS POSTCODE LAND

Oliehandel Anton van Megen B.V. Havenstraat 109-R ZAANDAM 1506 PM NL

Oliehandel J. Terlouw B.V. Nijverheidstraat 20 CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2901 AR NL

F.E.M.M Rotterdam Maaskade 132B ROTTERDAM 3071 NK NL

SBH Heijmen Rotterdam B.V. Sluisjesdijk 145 ROTTERDAM 3087 AG NL

Bunkerstation Delta Hooikade 3 DORDRECHT 3311 CD NL

Bunkerstation Papendrecht B.V. Merwedesingel 48 PAPENDRECHT 3353 GN NL

Dekker en Stam B.V. Langeveer 1 HARDINXVELD-GIESSENDAM 3371 MD NL

Bondewel IST B.V. Beneluxweg 4 TERNEUZEN 4538 AL NL

Paco B.V. Bosserhofweg 2a TEGELEN 5931 GW  NL

Bunkerstation Verweij Kampen B.V. Werfweg 12 KAMPEN 8263 BD NL

Oliehandel M. de Groot Kooijweg 30 STAVOREN 8715 EP NL

Weert Ihnen GMBH & Co. KG Schweckendieckplatz 4 EMDEN 26721 DE

Weert Ihnen GMBH & Co. KG Kanalweg 3 DATTELN 45711 DE

Schiffsbedarf Axinte Im Vollmer 17 Miltenberg 63897 DE

Bunkerdienst P. Pallkowski Strabburger Strabe 15 BERLIJN 13581 DE

Vasco Bunker GMBH Bremer StraBe 70 DÜSSELDORF 40221 DE

BsB Gmbh & Co. KG Kanalstraße 141 HÖRSTEL 48477 DE

MSG eG Südl.Hafenstr. 15 WÜRZBURG 97080 DE

Bezemer Coatings Vosseschijnstraat Kaai 140 ANTWERPEN 2030 B

Watersportbedrijven
NAAM STRAAT WOONPLAATS POSTCODE LAND

De Bruyn Watersport Service B.V. Nijverheidslaan 22 WEESP 1382 LJ NL

Ensink Watersport Industrieweg 37B NIEUWKOOP 2421 LK NL

B.B.S. Watersport Harderhaven 54 ZEEWOLDE 3898 LN NL

Stevens Nautical B.V. Marktweg Zuid 5 A Heijningen 4794 SN NL

Schröder Jachtbouw Industrieweg 14 HEIJNINGEN 4794 SX NL

Jachtservice Flevoland Parkhaven 1 LELYSTAD 8242 PE NL

Jachtwerf De Voorst Repelweg 6 MARKNESSE 8316 PV NL

Jachthaven Steenwijkerdiep Vederij 4 STEENWIJK 8331 VH NL

Jachtbemiddeling Heeresloot B.V Tolvepaed 18 HASKERDIJKEN 8468 BJ NL

Jachtservice Zuiderbaan Vuurtorenweg 6 LEMMER 8531 HJ NL

Watersportbedrijf de Welle Vosseleane 47 WOUDSEND 8551 ML NL

Abma's Jachtwerf Eeltje Baasweg 4 SNEEK 8606 KA NL

Brandsma Jachten B.V Eeltje Baasweg 6-8 SNEEK 8606 KA NL

Kuperus Watersport Doltewâl 32 - PB 47 WORKUM 8710 AA NL

Jachthaven en Waterpark de Roggebroek Koeweg 44 STAVOREN 8715 EN NL

Jachthaven de Vrijheid Op 'e Wâl  12 WARNS 8721 GJ NL

De Schiffart Watersport Kerkstraat 28-30 GROU 9001 AB NL

Wels Watersport Wereld De Finnen 1 GROU 9001 XW NL

L.B.B. Motoren Willem Loré weg 5 KOLLUM 9291 MC NL

Jacht & Scheepsservice Stroobos Groningerstreek 30 STROOBOS 9871 PG NL

CIV Lauwersoog Haven 16 LAUWERSOOG 9976 VN NL

Bootservice Jakobs Gewerbestrasse 52 GEORGSHEIL 26624 DE
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Verkooppunten

 Op onze website vind u het overzicht van onze producten.

 Indien u vragen heeft over onze producten of u heeft een reinigingsprobleem, bel ons of stuur een e-mail.

 Ons Team staan u graag te woord en komen desgewenst naar u toe om onze producten te demonstreren. 

Verkooppunten

Overige bedrijven
NAAM STRAAT WOONPLAATS POSTCODE LAND

Timmer Tools & Technics Seggelant West 7B VIERPOLDERS 3237 MJ NL

Scheepstechniek Drechtsteden Postbus 137 SLIEDRECHT 3360 AC NL

Scheepsreparatiebedrijf S.van Berchum BV Kerkeinde 80 a SLEEUWIJK 4254 LG NL

Werkmann Techniek B.V. Bavelseweg 43 GILZE 5126 NL NL

V.O.F. Braad Oudeweg 11 OSSENZIJL 8373 HN NL

Anco Dijkman Kozijnen V.O.F Eekstraat 15 OLDEMARKT 8375 HN NL

Fixet Akkrum Buorren 16 AKKRUM 8491 CA NL

Agrab P.R.Roelfsemaweg 6 HOOGERSMILDE 9423 RA NL

Ambtman Yacht Equipment Fivelpoort 1 APPINGEDAM 9902 SR NL

Meer weten?



JEFO SHIP SUPPLY

DE DISSEL 12 - 8332 JH STEENWIJK

TELEFOON: +31(0)521 51 73 94 - MOBIEL: +31(0)6 83 70 12 19

E-MAIL: INFO@JEFOSHIPSUPPLY.NL - WEBSITE: WWW.JEFOSHIPSUPPLY.NL

JE FO
S U P P LYS H I P




