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Weet dat er hulpmiddelen bestaan voor een 

optimale hygiëne en bescherming! 

Handhygiëne is belangrijk !  We doen er alles aan om steeds voldoende voorraad te voorzien ! 

Tork Handhygiëne  

Alle TORK handzepen en dispensers zijn beschikbaar. 

 

S - LINE Handhygiëne  

Alle S-LINE handzepen en dispensers zijn beschikbaar. 

 

Handdesinfectiestand !  Stevig design - geschikt voor alle soorten dispensers ! 

Voor een optimale handhygiëne.  Stevig en elegant design. 

Kan overal geplaatst worden waar nodig.   

De stand kan voorzien worden van verschillende soorten          

dispensers , ook touchfree of navulbare. 

Kan ook voorzien worden voor parasolvoet voor gebruik op     

terrassen of in tuinen. Eigen productie - variaties mogelijk ! 

Stand : € 130.00 voor standaard zwart of wit - andere op aanvraag 

Dispenser naar keuze, vraag ook de bruikleenvoorwaarden ! 

Handschoenen - wegwerp of multigebruik ! 

Wegwerphandshoenen  

Nitrile -  zwart S / M / L / XL 

100 st : € 8.35 

Multigebruik - handshoenen  

Vileda -  S / M / L / XL  - div. kleuren 

paar : € 1.75 

                              Ook verkrijgbaar ! 

mondmaskers 

 

 

   wegwerp     kn95/ffp2   textiel 

Prijzen volgens beschikbaarheid. 

Wij geven u graag meer uitleg ! 

netjes & petjes  face - shield  
matten  



Erkende desinfectie producten ! 
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ALCO CID A   Kant en klaar desinfectiemiddel -  80 % alcohol 

Gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis van alcohol voor oppervlakken en materialen. 

Moet onverdund gebruikt worden. Het product verdampt zeer snel en zonder residu. 

Alco Cid A heeft een bewezen werking tegen bacteriën, virussen en schimmels. 

Met erkenningsnummer 9615/B 

5 l : € 34.50 

We geven u 

graag meer    

uitleg ! 

KENOLOX 10   Kant en klaar desinfectiemiddel 

Gebruiksklaar desinfectiemiddel voor oppervlakken, materialen  en ruimtes. 

Moet onverdund gebruikt worden en vereist geen naspoeling.  Uitermate geschikt voor een vlotte  

en tussentijdse desinfectie van allerhande oppervlakken. Ook voor ruimtedesinfectie dmv fijne ver-

neveling ( foggen). Geschikt voor de voedingsindustrie ( PT04),  gezondheidszorg ( PT02) en voor   

algemeen & privégebruik.  Met erkeningsnummer 12017/B 

10 l : € 49.50  

Lege spuitflesjes 

beschikbaar ! 

ECO DES   Reinigt, ontvet en ontsmet ! 

Gecombineerd reinigings– en desinfectiemiddel voor de keukenomgeving. 

Kan verdund gebruikt worden ( werkzaam vanaf 1 % ) voor het reinigen en desinfecteren van alle mate-

rialen, oppervlakken en machines in de voedselverwerking. 

Met erkenningsnummer 5301/B 

5 l : € 26.50 

Kenosept   Alcohol handdesinfectie 

Vloeibaar ontsmettingsmiddel voor de handen. Geschikt voor gebruik in pompjes of dispensers. 

Kenosept heeft een bactericide, mycobactericide , gistdodende en virucide werking.                             

Volgens verordening 528/2012: 85 % ethanol. Registratie nummer: BE-REG00200. 

5 l : € 57.50      lege 500 ml pompjes beschikbaar 

Handgels    Alcohol handdesinfectie 

Er is handgel beschikbaar in vrac - 5 l , in pompjes of zakflesjes. 

We zorgen voor aanvoer via verschillende kanalen zodat er steeds 

op voorraad is.   

Er zijn ook lege pompflesjes of verstuivers beschikbaar.  Contacteer 

ons gerust voor het actuele aanbod. 


