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CHEMIE

Op de meeste locaties is grondig schoonmaken voldoende.
Maar nu is desinfectie ook nodig. Graag willen we u hierbij helpen.

100% Nederlands product

Hygiënestation
Decoratieve en zeer degelijke blikvanger voor het
eenvoudig en veilig wassen/desinfecteren van
handen van uw klanten/gasten/medewerkers.
Als het toch moet, dan maar goed!
Afmeting:
140 x 35 x 35 cm
Uitvoering: wit gecoat aluminium
Geheel ontworpen en geproduceerd in Nederland!

Alles -in- 1

Het hygiënestation is niet alleen geschikt voor
handdesinfectie! Uitgebreide mogelijkheden door
de diverse uitsparingen.

optioneel

Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van:
• oppervlakte-desinfectiemiddel
• papier op minirol
• microvezeldoekjes
• wegwerp-handschoenen
• haarnetjes
• wegwerp-overschoenen
• afvalzak

Hygiëne station

Elleboogdispenser

Desinfectieschuim

€ 2 1 9 ,-

€ 2 6, 9 5

€ 2 7, 9 5

excl. vulling

optioneel

tbv dispenser

doos 6 x 1000 ml
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Heeft u vragen over desinfectie? Vraag het ons!
Hand-desinfectie:

HANDSTAR PRO GEL
ontsmettende handgel /ethanol 62%
Hygiënische hand-desinfectie:
30 seconden op droge en schone
handen laten inwerken.

HANDSTAR RAPID (WHO-2)
waterdun/2-propanol 70%
Hygiënische hand-desinfectie:
30 seconden op droge en schone
handen laten inwerken.

Leverbaar in:
• 500 ml:
€ 10,85 / fles
• 5 liter:
€ 49,00 / can

Chirurgische hand-desinfectie:
3 minuten op droge en schone
handen laten inwerken.
Leverbaar in:
• 100 ml:
€ 3,90 / fles
• 500 ml:
€ 10,40 / fles
• 1 liter:
€ 18,10 / fles
• 5 liter:
€ 60,00 / can

pompfles

flip-top dop

1 liter

500 ml

Door de waterige substantie komt het middel ook
onder uw nagels.

Met deze kant-en-klare producten heeft u altijd
de juiste dosering!

Oppervlakte-desinfectie

sprayfles

SATURN PLUS RTU
gebruiksklaar desinfectiemiddel op
basis van 5% oplossing van het
biocide product Saturn Plus;
(toelatingsnummer 2796/05)

PANOX
gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis
van waterstofperoxide en perazijnzuur.
Desinfectant met toelatingsnummer
14798N

VIRUSCLAIM!

750 ml
Leverbaar in:
• Doos 6 x 750 ml spray € 53,85 / doos
• 10 liter 			
€ 70,00 / can

10 liter

Werkwijze:
1. Oppervlak vooraf grondig reinigen.
2. Desinfectiemiddel aanbrengen met de sprayfles.
3. 5-8 minuten laten inwerken op het oppervlak.
4. Na de inwerktijd hoeft het oppervlak niet nagespoeld
te worden.

T +31 (0)499 - 55 00 33
www.cleanfix.nl
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Leverbaar in:
• 500 ml:
€ 3,50 / fles
• 5 liter:
€ 18,30 / can

500 ml

Werkwijze:
1. Oppervlak vooraf grondig reinigen.
2. Desinfectiemiddel aanbrengen met de sprayfles.
3. 5-8 minuten laten inwerken op het oppervlak.
4. Oppervlak nawrijven met een microvezeldoek.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.
Afgebeelde productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid.

