Professionele hygiëneproducten

DISPENSERS VOOR HANDHYGIËNE
Voor een optimale handdesinfectie !
Manuele en automatische dispensers
Hygiënestands , muur of tafeldispensers.

€ 18.00

Wij helpen u graag met de juiste oplossing !

€ 115.00

€ 135.00

€ 30.00

+ gratis

Automatische
dispensers met
afdruipschaaltje

+ gratis 5 liter KENOSEPT handdesinfectie
Bij aankoop van een
hygiënestand of tafeldispenser

Tafel- en muur dispensers voor handdoekjes

PLUKZAKDOEKJES

Makkelijk verplaatsbare tafeldispenser of stijlvolle
wanddispensers in wit , zwart, alu-look of rvs.
Voor hygiënisch gebruik van elk type multifold handdoekje!

Papieren plukdoekjes
TORK Xtra soft - 2 laag - 30 x 100 st
S-LINE soft—2 laag - 40 x 100 st

€ 30.00
€ 30.00

AFSCHEURBARE PAPIERROL
onderzoeksbankrol
Handdoekjes multifold
XTRA 2 laag - 20.6x24 cm - 25x150 v- HDSAM1 € 35.00

Afscheurbare rol - 57m x 50 cm
Scheurt af per 38 cm - Om zetels of stoelen te beschermen.

XTRA 2 laag - 20.6x32 cm - 25x120 v- HDSAM4 € 30.00

Rol 57m of 150 vel : € 6.00
Karton 12 rol : € 63.50

ComFort TPE wegwerphandschoen

Dispenser verkrijgbaar !

Geschikt alternatief voor latex en nitril.
Huidvriendelijk, geen latex, goede pasvorm
& makkelijk aan en uit te trekken.
Geschikt voor voedingsbewerkingen.

doos 200 st

€ 13.50

NITRIL wegwerphandschoen

MONDMASKERS

Degelijke kwaliteit, goede pasvorm.
Beschikbaar in blauw

Gewaarborgde kwaliteit - CE en ISO CERTIFICAAT zodat ze u en uw medemens degelijk beschermen !

Medium per 100 st : € 17.95
Large per 200 st : € 35.90
Zwarte handschoenen beschikbaar eind mei !
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Medisch

Zwart

FFP 2 / KN95

€ 12.90 / 50st

€ 11.50 / 50st

€ 28.50 / 10st
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Prijzen excl. BTW, geldig tot 31/05/2021 - onder voorbehoud van wijzigingen voor maskers en handschoenen !

Erkende professionele
desinfectiemiddelen
Quick & Clean S - Wipes

Rheosept wipes

Gebruiksklare desinfectiedoekjes 30 x 30 cm
Bactericide, virucide, fungicide & levuricide
Voor alle oppervlakken.

Gebruiksklare desinfectiedoekjes 18 x 20 cm
Bactericide, viruscide, fungicide & levuricide
Veilig voor alle oppervlakken.
Handig verpakt in kleine hersluitbare dispenserzakjes.

Herbruikbare dispenseremmer : € 8.50

30 doekjes : € 4.85 ( karton 24x30 doekjes)

Navulling 2 x 90 doekjes : € 63.34

ALCO CID A - desinfectie 80 % alcohol

Multides Reinigt en ontsmet veilig!

Gebruiksklaar desinfectiemiddel voor desinfectie van oppervlakken en materialen.
Verdampt zeer snel en zonder residu.
Bewezen werking tegen bacteriën, virussen en
schimmels. Erkenningsnummer 9615/B

5 l : € 29.50

Reinigt en ontsmet in 1 bewerking.
Verdund te gebruiken. Veilig, ook voor
delicate oppervlakken (natuursteen of
zetelbekledingen ).
Sprayflesjes afzonderlijk verkrijgbaar.
Met erkenningsnummer 5301/B

spray 1 l : € 8.25

5 l : € 26.50

Sanytol Desinfectie allesreiniger

Sanytol Desinfectie wasgoed

Unieke formule zonder bleekwater om alles te
reinigen en te ontsmetten. Geen gevaar op
vlekken of verkleuring. Fris parfum!

5l : € 19.50

Unieke formule 99.99 % actief op virussen,
bacteriën en schimmels, in combinatie met
elk wasmiddel, op elke temperatuur.

Spray 500ml : € 4.68

1l : € 7.95

KENOLOX 10 Kant en klaar desinfectiemiddel

Silxpert beschermende desinfectiegel

Voor oppervlakken, materialen en ruimtes.
Geen naspoeling! Voor een vlotte & tussentijdse desinfectie. Veilig te gebruiken.
Erkend voor voeding, gezondheidszorg en
voor algemeen & privégebruik.

Drievoudige werking, desinfecteert, beschermt en
vernieuwt de huid. Aangenaam fris parfum!
EN14476 - klinische en dermatologisch getest.

500 ml : € 9.50

80 ml : € 3.50

10 l : € 43.50

erkeningsnummer 12017/B

Kenosept Alcohol handdesinfectie
Kenosept heeft een bactericide, mycobactericide , gistdodende en virucide werking.
Volgens verordening 528/2012: 85 % ethanol. Registratie nummer: BE-REG00200.
Plakt niet, Mild voor de huid.

Gel 5 l : € 32.00 Liquid 5 l : € 27.50
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Gel pompje 500 ml : € 5.95

navulbare dispensers
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NIEUWS & PROMOTIES
Willmop 50
nieuw & revolutionair

Ontdek de nieuwe en
revolutionaire poetsmachine !
De Willmop 50 is de lichtste, meest
wendbare, meest praktische poetsmachine
op de markt ! De Willmop 50 combineert de
kracht en prestaties van een professionele
schrobzuigmachine met de flexibiliteit van de
traditionele mop of dweil.
De Willmop 50 is door zijn 360° wendbaarheid en door zijn 50 cm werkbreedte praktisch overal inzetbaar, ook op
moeilijk bereikbare plaatsen en volle ruimtes. Uiterst gebruiksvriendelijk dankzij het slim stuursysteem!

Overtuig uzelf en vraag een demo, dan ondekt u alle voordelen van het toestel !

EXCENTR AIR - effectieve luchtzuiveringstoestellen
De EXCENTRAIR - effectieve luchtzuiveringstoestellen!
Vernietigt effectief virussen (incl. coroana !) & bacteriën
dankzij een geavanceerde zuiveringstechnologie met
HEPA 13 filters en UVC licht.
De lucht wordt dmv hepa filters gezuiverd, terwijl door de
blootstelling aan UVC licht alle achterblijvende onzuiverheden worden vernietigd.
Voor kantoren, kappers, dokterspraktijken, gym’s, hotels ,
restaurants, vergaderruimtes, kleedkamers....

Voor oppervlaktes tot 250 m²

Voor oppervlaktes tot 100 m²

De toestellen worden al geruime tijd gebruikt in de
Scandinavische gezondheidszorg.

Effectief tegen virussen, bacteriën, pollen, schimmels, gisten, stof / allergieën, geuren. Bewezen werking, gedocumenteerd door onafhankelijke labo’s.
Een effectief hulpmiddel in de strijd tegen de covid pandemie ! Wij bezorgen u graag meer info en prijzen !
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