
al
le

 p
ri

jz
en

 z
ijn

 in
cl

us
ie

f b
tw

HA
ND

IG
 V

OO
R 

IE
DE

RE
EN

10

VOOR EEN PERFECTE HYGIËNE
Een nette omgeving heeft een positieve invloed op ons allemaal. Wij bieden u een professioneel assortiment 
onderhoudsproducten aan voor het algemeen onderhoud van uw volledige interieur, vloeren, sanitair, handhygiëne, 
keuken, vaatwas en textiel. Deze producten werden speciaal ontwikkeld voor een dagelijkse reiniging van 
kinderdagverblijven, scholen, woon- en zorgcentra, enz. Productfiches en extra informatie zijn online te raadplegen.

HANDEN

Vakjes zijn ook  
afzonderlijk  
te gebruiken

HYGIËNE DESKTOPORGANISATOR
Alle zeep en doekjes bij de hand en makkelijk te transporteren.
Afmeting: Vakje: lxbxh: 22 x 15 x 10 cm. Handvat: h: 18 cm.

MR9824   € 19,50

DESINFECTERENDE  
ALCOHOLGEL 500ML
Alcoholgel voor een perfecte desinfectie en 
handhygiëne. Gebruik zonder water, zonder 
spoelen, zonder af te drogen.
Kenmerken: pH: 7  € 15,95
DIPP1695  500 ml pomp  € 12,99

DIPP DISPENSER
Handige wanddispenser voor 
Dipp producten.

DIPP8090   € 32,50

HANDZEEP  
ANTIBACTERIEEL 500ML
Schuimende antiseptische handzeep voor 
het verwijderen van kiemen.
Kenmerken: pH: 7,8  € 10,95
DIPP2395  500 ml pomp  € 8,99

DESINFECTERENDE  
ALCOHOL GEL 1L
Voor een perfecte desinfectie en 
handhygiëne, zonder water, zonder spoelen, 
zonder afdrogen. Respecteert de huid 
zonder risico op allergie en houdt de 
handen zacht.  € 17,95
DIPP1611  1 liter  € 16,99

20 SECONDE HANDENWASTIMER
Propere handen is voor iedereen een goede zaak! Voldoende wassen is 
daar het belangrijkste aspect van. Handen wassen is niet alleen zeep 
gebruiken en goed naspoelen maar zeker ook de duur van het wassen is 
belangrijk. Help jonge kinderen dit visueel duidelijk te maken met de 
handenwastimer! Druk op het lichtje en begin te wassen. Wanneer het 
licht dooft na 23 seconden ben je klaar met wassen.
Afmeting: Ø 9 cm.

MP9823   € 14,20

HANDZEEP  
ANTIBACTERIEEL 1L  € 15,95
DIPP2311  1 liter  € 13,99

VISIBLE SOAP
De visible soap zorgt ervoor dat elk deeltje van 
de handen gewassen wordt! De blauwe kleur 
blijft op de handen zitten zodat je het afspoelt.
Kenmerken: Flesje is 100% recycleerbaar. Vrij 
van microplastics. Allergeenvrij. 100% vegan.

AE1009  500 ml pomp € 6,50




