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In het kader van het coronavirus 
hebben wij voor u een aantal nieuwe 
producten in assortiment genomen. Voor een 
volledig overzicht van onze beschermingsproducten 
kan u contact opnemen met Heidi of Chantal, zij helpen u graag verder. 

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en elkaar.

39,50
€/karton

- Per karton (40 x 100 vel)

Zakdoeken in een compacte verpakking. 
Gemaakt van 100% cellulose en 2-laags 
voor een optimale vochtopname.

Tissue 2-laags 

19,50 
€/stuk

- Inhoud van 12 liter

Ronde witte pedaalemmer met 
een kunststof binnenemmer.

Afmeting 400 x 295 x 255 mm 
(hxbxd)

Pedaalemmer 12L 48,00 
€/bidon 5L

10,72 
€/fles

- 1 liter, spray

Alco Swift is een gebruiksklaar desin-
fectiemiddel voor oppervlakken zoals 
tafels, kasten, deur- klinken, banken, 
handvaten … en bv. ook voor in 
keukens en voedselverwerkende 
ruimtes.

Desinfectiemiddel voor  
      oppervlakken

110,00 
€/bidon 5L

23,20 
€/fles

Ontsmettende handgel

- 500 ml/fles 

De combinatie met Propanol zorgt 
ervoor dat het product een langere 
desinfecterende werking heeft en 
de huid beter beschermt dan een 
product met Ethanol.

QUA 892000

VPB PE12WI

PUR 512090
PUR 512091

PUR HG 500
PUR HG 5L
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In het kader van het coronavirus 
hebben wij voor u een aantal nieuwe 
producten in assortiment genomen. Voor een 
volledig overzicht van onze beschermingsproducten 
kan u contact opnemen met Heidi of Chantal, zij helpen u graag verder. 

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en elkaar.

6,95 
€/stuk

- 250 meter lang

Afzetlint wordt vaak gebruikt voor het 
afzetten of markeren van verboden of  

gevaarlijke plaatsen. Ook gebruikt om  
verkeer te leiden naar parkeerruimtes  
en op de openbare weg.

Signaleringslint

8,95
€/kegel

Afbakeningskegel in rood/wit. 
De kegel is 50 cm hoog.

Afbakeningskegel

23,95 
€/set

Perel plastic paal

9,95
€/stuk

- 10 meter per ketting

Signalisatieketting voor de Perel plastic 
paal. Kunnen samen gebruikt worden 
voor bijvoorbeeld het afzetten van zones 
of het vormen van rijen. 

Perel signalisatieketting

- Set van 2 palen

De plastic paal heeft een opvul-
bare voet. De paal kan, samen 

met de signalisatieketting, gebruikt 
worden voor het afzetten van 
zones of het vormen van rijen. 

Totale hoogte is 90 cm

PER 1186-10

QUA 892000

PER SCP90

QUA 891035
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In het kader van het coronavirus 
hebben wij voor u een aantal nieuwe 
producten in assortiment genomen. Voor een 
volledig overzicht van onze beschermingsproducten 
kan u contact opnemen met Heidi of Chantal, zij helpen u graag verder. 

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en elkaar.

8,35 
€/stuk

Reinigingsdoekjes met 70% 
alcohol. Voor handen en opper-

vlakten. 24 stuks per doosje. 

Alcohol doekjes

5,45
€/fles

- Per fles (250 ml)

Handzeep voor schone en gezonde 
handen. Met antibacteriële bestandde-
len,beschermt tegen bacteriën.

Handzeep met antibacteriële 
ingrediënten

QUA 1387059 

40,50 
€/doos

Mondmaskers
- 50 maskers / doos 

Dit type masker beschermt de drager 
tegen het inademen van infectieuze of 
verontreinigde stoffen zoals fijne deeltjes. In 
tegenstelling tot het chirurgische masker dat 
enkel voorkomt dat de kiemen van de drager 
zich naar buiten verspreiden.

QUA 1386269

PUR ZM

PUR MM*50

7,39 
€/stuk

Gezichtsbeschermer ter 
bescherming tegen spatten. 
Bescherming aan voor- en 
zijkanten van het hoofd

Zichtmasker

PUR ZM
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In het kader van het coronavirus 
hebben wij voor u een aantal nieuwe 
producten in assortiment genomen. Voor een 
volledig overzicht van onze beschermingsproducten 
kan u contact opnemen met Heidi of Chantal, zij helpen u graag verder. 

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en elkaar.

34,85 
€/doos

Handdoek Multifold

38,75 
€/stuk

Handdoek dispenser Edge Maxi 
white, geschikt voor Interfold en 
z-fold gevouwen handdoekjes, 
snel en makkelijk bij te vullen

Handdoek Dispenser Edge 
Maxi PUR P 220024 

15,72 
€/sticker

Vloersticker
 

Vloersticker met het logo van houd 
afstand. 

Afmeting: 8x80cm

PUR E 302111

PUR ZM

QUA 1385423

125,00 
€/scherm

De veiligheid en de gezond-
heid van je medewerkers en 
bezoekers staat natuurlijk voorop! 
Met dit transparante baliescherm 
heb je ruimte om producten en/of 
documenten door te geven. 

Zeer snel te installeren: 1 persoon, 
minder dan 1 minuut.

Baliescherm

QUA 1385420

     - Per doos (25 x 150st)

Multifold handdoekpapier 2-laags verlijmd 
100% cellulose. Multifold handdoekpapier 
geeft een optimaal comfort en heeft een hoge 
en snelle absorptiecapaciteit.


