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Preventie acties 
Zorg dat ook u klaar bent om veilig aan de slag te gaan! 

Om de veiligheid voor uw personeel én uw klanten nog beter te kunnen waarborgen heb-

ben wij een in eigen beheer een Plexiglas scherm ontwikkeld, ofwel het preventie scherm. 

Informeer naar de mogelijkheden 

Handreinigingsmiddel op basis 

van ethanol en glycerine. Door 

de unieke samenstelling van 

deze producten is dit Handrei-

nigingsmiddel uiterst geschikt 

voor het grond en diep reini-

gen van uw handen. 

Flacon met sluitdop of verstui-

ver. Inhoud 500 en 1000 ml 

Afstandstape Is een handig 

hulpmiddel om elkaar erop te 

wijzen 150 cm afstand te hou-

den van elkaar. Verschillende  

uitvoeringen beschikbaar. 

Mond- en neusbescherming 

met elastische banden. Deze 

mondkapjes zijn geschikt voor 

elk gezichtstype door zijn 4 

lagen heeft het een goede 

bescherming tegen infecties.  

Nitril wegwerphandschoenen 

zijn ook ideaal voor o.a. auto-

industrie, monteurs en algemeen gebruik. 

Wees voorbereid en informeer naar beschikbaarheid van deze producten. 

 Gelaatschermen  in 

diverse uitvoeringen 

leverbaar. 
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Standaard maten zijn leverbaar in de volgende afmetingen: 

 
650 x 750 mm (HxB) 

740 x 1000 mm (HxB) 

900 x 1000 mm (HxB)  

 

 in diktes: 

4, 5 en 6 mm 

 

 

 

 

 

Deze Plexiglas schermen zijn inclusief 2 steunen waardoor ze stabiel op uw bureau of toon-

bank blijven staan en voorzien kabel uitsparingen. Op speciaal verzoek kunnen we uw 

 bedrijfslogo aanbrengen. 

 

Hangende uitvoeringen zijn voorzien van 2 gaten van 5mm diam. en kan je met C haken en 

plafondclips aan het systeem plafond bevestigen. 

 

Heeft u speciale wensen? informeer naar de mogelijkheden. 

Preventieschermen 
Als gevolg van het Corona virus wordt een veilige werksituatie in uw bedrijf voor u en uw mede-
werkers in de toekomst noodzakelijk. Ondanks de adviezen van de overheid om 1,5 meter ruimte 
tussen elkaar te houden en geen handen te schudden is het lastig om hier in de praktijk mee om te 
gaan. 

Om de veiligheid voor uw personeel én uw klanten nog beter te kunnen waarborgen hebben wij 
een speciaal Plexiglas scherm ontwikkeld, ofwel het preventiesscherm . 

Zorg dat ook u klaar bent om straks veilig aan de slag te gaan! 

.*Excl ophangsysteem 
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Heeft u speciale wensen? informeer naar de mogelijkheden. 

Preventieschermen 
Als gevolg van het Corona virus is een veilige werksituatie in uw bedrijf voor u en uw medewerkers 
noodzakelijk. Ondanks de adviezen van de overheid om 1,5 meter ruimte tussen elkaar te houden 
en geen handen te schudden is het lastig om hier in de praktijk mee om te gaan. 

Om de veiligheid voor uw personeel én uw klanten nog beter te kunnen waarborgen hebben wij in 
eigen beheer een speciaal Plexiglas scherm ontwikkeld, ofwel het preventiesscherm .  

Naast de standaard schermen hebben we inmiddels ook een scherm ontwikkeld dat je tussen 2 
werkplekken naast elkaar kunt plaatsen. Deze is vervaardigd van 6mm dik Acrylglas en eenvoudig 

op een blad te klemmen. 

Zorg dat ook u klaar bent om straks veilig aan de slag te gaan! 
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Preventie actie Houd afstand 

Zorg dat ook u klaar bent om veilig aan de slag te gaan! 

Afstandstape Is een handig hulpmiddel om 

elkaar erop te wijzen 150 cm afstand te hou-

den van elkaar.  

Rol van 66 mtr 55mm breed. 

 

Prijs per rol € 9.50 

Prijs bij afnamen 5 rollen € 7,50 per rol 

Wees voorbereid en informeer naar beschikbaarheid van deze producten. 

Vloersticker “Houd 1,5 meter afstand” 

Afmeting 1500x75mm  

Wit glas vinyl met vloerlaminaat coating 
Prijs per stuk € 3,50 

Prijs afnamen 10 stuks € 3,00 per stuk 

Vloersticker HOUD AFSTAND 

Ø 400mm diameter 

Wit glans vinyl met vloerlaminaat coating 

 

Prijs per stuk € 3,95 

Prijs afnamen 10 stuks € 3,50 per stuk 
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Persoonlijke hygiëne  

Densept Gel 70% is een desinfectiemiddel geschikt voor 
gebruik op de handen en de huid. Schone handen zonder 
het gebruik van water en zeep. Densept Gel 70% bestaat 
onder andere uit Ethyl Alcohol 70% van Ph Eur kwaliteit. 
Tevens beschikt Densept Gel 70% over een terugvetter 
ter voorkoming van het uitdrogen van de huid. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke terugvetter 
zodat de handgel ook gebruikt kan worden voor zieken-
huizen. 

EIGENSCHAPPEN 

Het desinfectiemiddel blijft niet achter op de huid en 
plakt niet, droogt in enkele seconden en is bacteriedo-
dend. 

Flacon met sluit dop    Inhoud: 500ml 

Prijs per flacon € 20,50 

Handreinigingsmiddel op basis van ethanol en glyce-
rine. Door de unieke samenstelling van deze pro-
ducten is dit Handreinigingsmiddel uiterst geschikt 
voor het grond en diep reinigen van uw handen. 

Flacon met verstuiver.   Inhoud: 1000 ml 

Prijs per flacon € 24,95 

Art nr. 992003142 

 

Mondkapjes 4 laags - 50 stuks 

Mond- en neusbescherming met elasti-

sche banden. Deze mondkapjes zijn ge-

schikt voor elk gezichtstype door zijn 4 

lagen heeft het een goede bescherming 

tegen infecties.  

Het bevat een goede luchtdoorlatendheid 

door het gebruik van lichte materialen, 

waardoor de warmte zich minder kan op-

hopen onder het masker en er minder 

huidirritaties zijn.   

Informeer voor de beste prijs 



1.A 

  

 

 

 

Nitril Grippaz disposable handschoenen zijn aan beiden zijden voorzien 
van een speciale visschub structuur voor uitstekende droge en natte 
grip. De nitril wegwerphandschoenen zijn ook ideaal voor o.a. auto-
industrie, monteurs en algemeen gebruik. 
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✓ Hoge scheurweerstand  

✓ Antiallergisch  

✓ Ergonomisch ontworpen  

✓ Dikte: 0,15 mm (6 mil)  

✓ Tweezijdig draagbaar  

✓ Level 5 vingergevoeligheid 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Verpakt per 50 stuks   

✓ Leverbaar in de maten S t/m 3XL  
 

 

✓ Ook in zwart en blauw  
 

 

 
 

 

Persoonlijke hygiëne  


