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För din klubb, din förening eller din klass. Vi ska vara bäst och över-
raska med produkter som är något alldeles extra att sälja och som 
dessutom gör att vi går ifrån ord till handling.

Via Ravelli får du nu möjligheten att sälja Ocean produkter. En serie 
klimat smarta och närproducerade tvätt-, disk-, städ- och hygien-
produkter med utomordentlig rengöringsförmåga. Ocean-serien är 
utvecklad och tillverkad i Sverige och prisad för sin minimala  
miljöpåverkan.

Oavsett om du representerar din klass eller din klubb kan du vara 
lika stolt över dina Ocean-produkter.

I katalogen hittar du nya Ocean-serien och vi önskar dig ett  
stort lycka till.

Vänliga hälsningar
Thomas Ravelli

Nu ska vi göra 
stor skillnad

Oceans produkter är

check Klimatneutralt producerade

check Svensktillverkade

check Paketerade i flaskor av bioplast

check Miljömärkta



VARJE PAKET KOSTAR 200 KR, 55 KR GÅR DIREKT TILL FÖRENINGEN / KLASSEN

Artikelnummer: OC20-01

Rengöringspaket
• 1 st grovrentspray (500 ml)
• 1 st badrumspray (500 ml) 

Grovrent 
Med Ocean Grovrent tar du enkelt och effektivt bort svår och grov 
smutsbeläggning till exempel i duschutrymmen, spisfläktar och på 
golv.

Sanitet Badrum  
Med Ocean Sanitet rengör du snabbt, enkelt och effektivt kakel,  
kranar, badkar och tar lätt bort ex tvålrester i ditt badrum . Doftar 
fräscht och är bakteriedödande

Universal-spray 
Ocean Universal-spray är en fettlösande rengöringsspray som 
har utvecklats för att ge enastående resultat i ditt hem varje dag. 
Tar effektivt bort olja, kladdiga matrester och ingrodd smuts.

Ocean Fönsterputs
Ocean fönsterputs är ett miljöanpassat fönsterputsmedel  på 
sprayflaska som inte lämnar någon hinna efter sig.

Artikelnummer: OC20-02 

Badrumspaket
• 2 st  WC-rent (750 ml)
• 1 st tvålcreme pump (500 ml)
• 1 st badrumspray (500 ml)
 
WC-rent
Med WC-rent kan du desinficera och rengöra toalettstolen effektivt. 
Den löser kalk och urinsten, samt tar bort missfärgningar och dålig 
lukt. 

Tvålcreme Aloe Vera  
Ocean tvålcreme Aloe Vera är en mjukt rengörande och fuktbeva-
rande vegetabilisk tvålcreme för händer och kropp. 

Sanitet Badrum  
Med Ocean Sanitet rengör du snabbt, enkelt och effektivt kakel,  
kranar, badkar och tar lätt bort ex tvålrester i ditt badrum. Doftar 
fräscht och är bakteriedödande.

200KR 200KR

• 1 st Universal-spray (500 ml)
• 1 st fönsterputs-spray (500 ml)

Ocean-sortimentet utvecklas och tillverkas i Sverige i en  
klimatneutral produktionsanläggning.

Allrent
Ocean Allrent  är ett högkoncentrerat och drygt allrengöringsmedel 
som löser smuts och svåra fläckar. Doftar fräscht och är skonsamt 
mot din hud. 

Rapssåpa    
Med Ocean Rapssåpa rengör du stengolv, stentrappor, plastgolv, 
obehandlat trä, oljebehandlade trägolv, kakel, sanitetsgods men 
även din ugn. Ocean Rapssåpa är tillverkad av förnyelsebara 
råvaror som raps-kokosolja som ger en frisk och behaglig doft efter 
rengöring.

Universal-spray 
Ocean Universal-spray är en fettlösande rengöringsspray som 
har utvecklats för att ge enastående resultat i ditt hem varje dag. 
Tar effektivt bort olja, kladdiga matrester och ingrodd smuts.

200KR

Artikelnummer: OC20-03

Städpaket
• 1 st allrent (1 l)

• 1 st rapssåpa (1 l)
• 1 st universal-spray (500 ml)



Artikelnummer: OC20-05

Kökspaket
• 1 st handdisk (500 ml)
• 1 st universal-spray (500 ml)
• 1 st universalpasta (250 g) 

Handdisk
Med vår Ocean handdisk kan du förenkla diskandet och minska 
belastningen på miljön likväl som på din ekonomi. Det är drygt och 
verkningsfullt. Löser effektivt fett och matrester.
Passar bra för dig som är känslig för parfymer.

Universal-spray 
Ocean Universal-spray är en fettlösande rengöringsspray som 
har utvecklats för att ge enastående resultat i ditt hem varje dag. 
Tar effektivt bort olja, kladdiga matrester och ingrodd smuts.

Universalpasta
Med Oceans universalpasta rengör du kastruller, spis, diskho, fälgar 
och till och med trädgårdsmöbler. Universalpastan med tillhörande 
svamp är miljövänlig och biologiskt nedbrytbara och innehåller inga 
skadliga kemikalier.

Artikelnummer: OC20-07

Bästa problemlösare
• 2 st universalpasta (250 g) 

Universalpasta
Med Oceans universalpasta rengör du kastruller, spis, diskho, fälgar 
och till och med trädgårdsmöbler. Universalpastan med tillhörande 
svamp är miljövänlig och biologiskt nedbrytbara och innehåller inga 
skadliga kemikalier.

200KR

200KR

VARJE PAKET KOSTAR 200 KR, 55 KR GÅR DIREKT TILL FÖRENINGEN / KLASSEN

Det svenska varumärket Ocean består av högkvalitativa  
och miljöanpassade produkter för tvätt, disk, städ och hygien.

Artikelnummer: OC20-06

Diskpaket 2
• 2 st handdisk (500ml)
• 1 st diskborste 

Handdisk Parfymerad & Oparfymerad 
Med Ocean handdisk kan du förenkla diskandet och minskar 
belastningen på miljön likväl som på din ekonomi. Det är drygt och 
verkningsfullt. Löser effektivt fett och matrester.
Passar bra för dig som är känslig för parfymer.

Artikelnummer: OC20-04

Diskpaket 1
• 1 st disktabletter (100 st) 

Dubbeldryg Maskindisktabletter
Effektiva disktabletter i tablettform med vattenlösligt hölje. Löser 
effektivt upp intorkade matrester, tar bort missfärgningar och ger 
dig en ren och blank disk. Disktabletterna är miljöanpassade och 
baseras på förnyelse bara råvaror som är nedbrytbara i naturen.

200KR

200KR



VARJE PAKET KOSTAR 200 KR, 55 KR GÅR DIREKT TILL FÖRENINGEN / KLASSEN

Artikelnummer: OC20-11

Hygienpaket
• 1 st duschcreme (1 l)
• 2 st tvålcreme Aloe Vera (500 ml) 

Duschcreme 
Ocean duschcreme för hår och hud. Den krämiga konsistensen 
och de återfuktande egenskaperna ger ett vårdande och drygt 
tvål-schampo. 
Innehåller naturliga och hudvårdande ämnen som ger ditt hår och 
hud mjukhet, spänst och glans.

Tvålcreme Aloe Vera 
Ocean tvålcreme Aloe Vera är en mjukt rengörande och fuktbeva-
rande vegetabilisk tvålcreme för händer och kropp. 

Artikelnummer: OC20-09

Tvättpaket 2
• 1 st flytande tvättmedel (1 l)
• 1 st grovrent, fläckborttagning (500 ml) 

Kulörtvätt flytande 
Ocean flytande kulörtvättmedel är ett tvättmedel som innehåller 
flytande och effektiva enzymer som på ett naturligt sätt tar bort 
fläckar. Fungerar utmärkt för fin- och handtvätt men även alla typer 
av textilier (30-90 grader). Räcker upp till 35 tvättar. 
Oparfymerad. 

Grovrent Fläcklösare 
Med Ocean Grovrent tar du enkelt och effektivt bort svår och grov 
smutsbeläggning till exempel i duschutrymmen, spisfläktar och på 
golv.

Artikelnummer: OC20-10

Tvättpaket 3
• 2 st fin/ulltvätt (500 ml) 

Fintvätt 
Ocean fintvättmedel utan blekmedel och enzymer används till ull, 
siden, fleece, microfibrer, stickat, linne, dunplagg, underkläder och 
andra ömtåliga textilier.
Lämpar sig för handtvätt. Räcker upp till 18 tvättar. 

Artikelnummer: OC20-08

Tvättpaket 1
• 1 st flytande tvättmedel (1 l)
• 1 st Fläckspray (500 ml)  

Kulörtvätt flytande 
Ocean flytande kulörtvättmedel är ett tvättmedel som innehåller 
flytande och effektiva enzymer som på ett naturligt sätt tar bort 
fläckar. Fungerar utmärkt för fin- och handtvätt men även alla typer 
av textilier (30-90 grader). Räcker upp till 35 tvättar. 
Oparfymerad. 

Oxi Fläckspray 
Oxi fläckspray är en effektiv fläckborttagare.
Den avlägsnar med hjälp av aktivt syre även de mest envisa fläckar 
såsom gräs, blod, olja m.m. 

200KR

200KR

200KR

200KR

Ocean har belönats med priser för sin effektivitet och 
miljöanpassningsförmåga, flera av dem rekommenderas 

av Astma och Allergiförbundet.
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Betalning, leverans och ångerrätt
Genom att fylla i beställningslistan godkänner du våra allmänna 
villkor och åtar dig att betala för din order. Dina varor levereras  
10 dagar efter orderläggning och du kan ångra dit köp 14 dagar 
efter att du mottagit dina varor. På vår hemsida kan du läsa mer om 
våra allmänna villkor och hur du  reklamerar eller ångrar ditt köp.


