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Huidreiniging & -desinfectie

HYGIËNE
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HANDZEEP EXTRA HYGIËNE
De Proteq handzeep Extra Hygiëne is een zeer effectieve handzeep door zijn hoge reinigingsvermogen.
Ideaal dus voor omgevingen waar een goede handhygiëne de hoogste prioriteit heeft. Bijvoorbeeld
in restaurants, cateringkeukens en de voedingsmiddelenindustrie. Overal waar men op de werkvloer
extra aandacht wil geven aan extra hygiëne is deze zeep uitstekend inzetbaar.
De handzeep is geschikt voor dagelijks gebruik en bevat een frisse bloemgeur die niet lang aan de
handen blijft hangen. Dit is een voordeel m.b.t. het gebruik in de voedselverwerkende sectoren. De
pompflacon maakt het makkelijk om de juiste hoeveelheid zeep op de hand te doseren. De pomp bevat
500 ml handzeep en kan worden nagevuld.
Extra informatie:
500 ml - Artikelnummer: 29.200.24
3 liter - Artikelnummer: 29.202.98
Doseerpomp 3 liter - Art. nr.: 29.203.89

Is uw flacon met pompje, verstuiver of spray leeg?
Gooi deze niet weg! Met de navulverpakkingen
à 3 liter kunt u uw gebruikte flacons eenvoudig opnieuw vullen en hergebruiken. Dat is voordeliger
voor u en vriendelijker voor het milieu!

DESINFECTIE
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HANDGEL ETHANOL 70%
De Proteq Handgel Ethanol 70% is een handreinigingsmiddel op basis van ethanol en glycerine.
Gebruiksklaar product voor het desinfecteren van de huid én van kleine oppervlaktes. Te gebruiken
als desinfectiemiddel voor het desinfecteren van de huid. Kan toegepast worden in (sport)kantines,
horeca, keukens, bakkerijen, slagerijen, etc. Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen*.
Gebruik: altijd eerst reinigen, 3 ml gel onverdund en zorgvuldig aanbrengen. Wrijf min. 30 seconden in.
Niet naspoelen. Enkel gebruiken op gezonde huid.De pompfles bevat 250/500 ml en kan worden nagevuld.
Extra informatie:
250 ml - Artikelnummer: 29.200.58
500 ml - Artikelnummer: 29.200.66
3 liter - Artikelnummer: 29.202.64
Doseerpomp 3 liter - Art. nr.: 29.203.89

* Mits goed toegepast.

Is uw flacon met pompje, verstuiver of spray leeg?
Gooi deze niet weg! Met de navulverpakkingen
à 3 liter kunt u uw gebruikte flacons eenvoudig opnieuw vullen en hergebruiken. Dat is voordeliger
voor u en vriendelijker voor het milieu!

DESINFECTIE
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DESINFECTIE ALCOHOL 70%
De Proteq Desinfectie Alcohol 70% is een desinfecterende alcoholspray. Het bevat 70% alcohol van
zuivere kwaliteit en doodt hierdoor bacteriën en virussen*. De spray is ideaal voor bijvoorbeeld gebruik
in de voedselverwerkende industrie, de gezondheidszorg, kantoren, scholen en openbare gebouwen ed.
Het is te gebruiken voor het regelmatig desinfecteren van handen. Bevat een terugvetter ter voorkoming
van een schrale huid.
De alcohol spray is klaar voor gebruik. Deze direct op de huid sprayen en aan de lucht laten drogen.
Water of zeep is niet noodzakelijk. Echter, reiniging vooraf met water en zeep zorgt voor een optimalere
werking van de spray. De sprayflacon bevat 250/500 ml en kan worden nagevuld.
Extra informatie:
250 ml - Artikelnummer: 29.200.40
3 liter - Artikelnummer: 29.202.72
Doseerpomp 3 liter - Art. nr.: 29.203.89

* Mits goed toegepast.

Is uw flacon met pompje, verstuiver of spray leeg?
Gooi deze niet weg! Met de navulverpakkingen
à 3 liter kunt u uw gebruikte flacons eenvoudig opnieuw vullen en hergebruiken. Dat is voordeliger
voor u en vriendelijker voor het milieu!

DESINFECTIE
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PROTEQ DESINFECTIE REINIGER 70%
Gebruiksvoorschrift: Het middel is een gebruiksklare vloeistof, bestemd voor het desinfecteren van
kleine schone oppervlakken. Toepassing: Vervuilde oppervlakken of instrumenten eerst reinigen.
Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
Het middel gelijkmatig aanbrengen met een doekje of sproeien op het te desinfecteren oppervlak.
Dosering: 10 ml middel per m2 te behandelen oppervlak. Zoveel middel gebruiken dat de behandelde
oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. Oppervlakken laten drogen aan de lucht. Minimale
werktijd: 1 minuut.

Extra informatie:
750 ml - Artikelnummer: 29.200.74
3 liter - Artikelnummer: 29.202.80
Doseerpomp 3 liter - Art. nr.: 29.203.89

Is uw flacon met pompje, verstuiver of spray leeg?
Gooi deze niet weg! Met de navulverpakkingen
à 3 liter kunt u uw gebruikte flacons eenvoudig opnieuw vullen en hergebruiken. Dat is voordeliger
voor u en vriendelijker voor het milieu!
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Pr teq
  

HANDZEEP SOFT
De Proteq handzeep Soft is een
milde professionele handzeep die een
doeltreffende doch milde reiniging biedt.
Geschikt voor vele toepassingen, zoals in
restaurants, kantoren en scholen. Door
de milde samenstelling is het product
bijzonder geschikt voor frequent gebruik.
De zeep bevat een lichte bloemgeur die
niet lang aan de handen blijft hangen.
Hierdoor is het product uitermate geschikt
voor gebruik in de voedselverwerkende
sectoren. De pompflacon maakt het
makkelijk om de juiste hoeveelheid zeep op
de hand te doseren. De pomp bevat 500 ml
handzeep en kan worden nagevuld.

Extra informatie:
Artikelnummer: 29.200.16
Inhoud 500 ml

DESINFECTIE

SANITIEN DESINFECTIE
ALCOHOL 70% 250 ml
De

Sanitien

Desinfectie

Alcohol

70% is een desinfecterende alcohol.
Het bevat 70% alcohol van zuivere
kwaliteit en doodt hierdoor bacteriën
en

virussen*.

Deze

desinfectie

is

ideaal voor bijvoorbeeld gebruik in
de voedselverwerkende industrie, de
gezondheidszorg,

kantoren,

scholen

en openbare gebouwen ed. Het is
te gebruiken voor het regelmatig
desinfecteren van handen. Bevat een
terugvetter ter voorkoming van een
schrale huid.
Deze desinfectie is klaar voor gebruik.
Deze direct op de huid aanbrengen en
aan de lucht laten drogen. Water of zeep
is niet noodzakelijk. Echter, reiniging
vooraf met water en zeep zorgt voor een
optimalere werking van de spray.
Extra informatie:
Artikelnummer: 29.200.08
Inhoud 250 ml

* Mits goed toegepast.

HYGIËNE

PROTEQ DESINFECTEERZUIL
WIT & ZWART
Zuil wit

Artikelnummer: 29.200.90

WELKOM,
FIJN DAT U ER
WEER BENT.
Voor u en onze
veiligheid graag
bij binnenkomst
uw handen
desinfecteren.

Zuil zwart

Artikelnummer: 29.200.82

  

  

BENODIGDE PRODUCTEN ZUIL
Proteq handgel

Artikelnummer: 29.200.66

Pedaalemmerzakken 25 liter
Artikelnummer: 53.556.08

Poetspapier

Artikelnummer: 53.002.81
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WELKOM,
FIJN DAT U ER
WEER BENT.
Voor u en onze
veiligheid graag
bij binnenkomst
uw handen
desinfecteren.

VEILIGHEID

VEILIGHEIDSBRIL MET ELASTISCHE BAND
Veiligheidsbril met groot gezichtsveld,
elastische hoofdband en hermetisch
afgesloten.

Extra informatie:
Artikelnummer: 29.402.38

GELAATSSCHERM (FACE SHIELD)
Het gelaatsscherm beschermt tegen de druppels die anders direct
in het gezicht worden geniest of gekucht. Het materiaal is anticondens, waardoor tijdens het dragen van het spatmasker goed
zicht houdt. De Face Shield beschermingsmasker past door de
elastische band vrijwel op elk hoofdformaat. Aan de achterzijde zit
een rand van schuim, die het dragen comfortabel maakt en ruimte
creëert tussen het gezicht en het scherm. Hierdoor is het dragen
van een bril en mondkapje mogelijk.
Extra informatie:
Artikelnummer: 29.404.44

HYGIËNE

BINGOLD NITRIL HANDSCHOENEN
Bingold handschoen nitril S
Artikelnummer: 29.402.96

(200 stuks)

Bingold handschoen nitril L
Artikelnummer: 29.401.97

Bingold handschoen nitril S
Artikelnummer: 29.401.71

(100 stuks)

Bingold handschoen nitril XL (100 stuks)
Artikelnummer: 29.402.04

Bingold handschoen nitril M (100 stuks)
Artikelnummer: 29.401.89

(100 stuks)

HYGIËNE
PROTEQ
CHIRURGISCHE
MONDMASKERS
50 CONSUMENTENGEBRUIK
STUKS CONSUMENTENGEBRUIK
CHIRURGISCHE
MONDMASKERS
50 STUKS
Het mondmasker bedekt idealiter de gehele mond- en neuszone, zodat alle ademlucht gefilterd kan worden. In de regel bestaat het kapje uit een of
meer lagen vlies dat in horizontale richting wordt gevouwen en daarmee voor alle gezichtsgrootten kan worden aangepast. Op de bovenrand van het
gezichtsmasker is een neusbeugel aangebracht van licht, buigzaam metaal, dat individueel aan de neusbrug kan worden aangepast.
Gezichtsmasker wegwerp
Voldoen aan EN14683
Verpakt in sealbag per 50 stuks in handige dispenserdoos
BFE ≥ 90%
Geen CE
Geen spatweerstand
REF YLEN104
Non sterile
Comfortabel en veilig
3-laags
Elastische oorbandjes met neusstrips
Hypoallergeen, glasvezel- en latexvrij
Zeer lage weerstand tegen ademhaling
Multi-structuren

Extra informatie:
Artikelnummer: 29.403.79

CHIRURGISCHE MONDMASKERS 50 STUKS TYPE II MASKER
Het mondmasker bedekt idealiter de gehele mond- en neuszone, zodat alle ademlucht gefilterd kan worden. In de regel bestaat het kapje uit een of
meer lagen vlies dat in horizontale richting wordt gevouwen en daarmee voor alle gezichtsgrootten kan worden aangepast. Op de bovenrand van
het gezichtsmasker is een neusbeugel aangebracht van licht, buigzaam metaal, dat individueel aan de neusbrug kan worden aangepast. Certificaten
worden op verzoek toegestuurd. Ademhalingbeschermingsmasker EN149. Vervaldatum 20230409

Gezichtsmasker wegwerp
Voldoen aan EN14683
Verpakt in sealbag per 50 stuks
in handige dispenserdoos
BFE ≥ 98%CE
Certificering
Geen spatweerstand
REF YLEN104

Extra informatie:
Artikelnummer: 29.402.12

Non sterile
Comfortabel en veilig
3-laags
Elastische oorbandjes met neusstrips
Hypoallergeen, glasvezel- en latexvrij
Zeer lage weerstand tegen ademhaling
Aangepaste neusbalk
hoge filtratie capaciteit
Multi-structuren

HYGIËNE

CHIRURGISCHE MONDMASKERS 50 STUKS TYPE IIR MASKER
Het mondmasker bedekt idealiter de gehele mond- en neuszone, zodat alle ademlucht gefilterd kan worden. In de regel bestaat het kapje uit een of
meer lagen vlies dat in horizontale richting wordt gevouwen en daarmee voor alle gezichtsgrootten kan worden aangepast. Op de bovenrand van
het gezichtsmasker is een neusbeugel aangebracht van licht, buigzaam metaal, dat individueel aan de neusbrug kan worden aangepast. Certificaten
worden op verzoek toegestuurd. Ademhalingbeschermingsmasker EN149
Gezichtsmasker wegwerp
Voldoen aan EN14683
Verpakt in sealbag per 50 stuks in handige dispenserdoos
BFE ≥ 98%CE
Spatweerstand ≥ 120 mm./Hg. (≥ 16 kPa)
CE certificering
REF YLEN104
Non sterile
Comfortabel en veilig
3-laags
Elastische oorbandjes met neusstrips
Hypoallergeen, glasvezel- en latexvrij
Zeer lage weerstand tegen ademhaling
Aangepaste neusbalk hoge filtratie capaciteit
Multi-structuren

Extra informatie:
Artikelnummer: 29.403.87

CHIRURGISCHE MONDMASKERS 20 STUKS TYPE FFP2 MASKER
Snel op te zetten en een hoog comfort mondkapje met een stof filterklasse van
KN95 - FFP2 (Europese norm): maar liefst tot 95% van demicrodeeltjes in de
lucht wordt tegengehouden!
Lichte gewicht en zachte elastiek zorgen ervoor dat dit mondkapje aangenaam
draagbaar is voor een lange tijd en biedt tegelijkertijd veel bescherming. In
tegenstelling tot vele goedkopere FFP2 maskers in de markt is dit mondkapje
voorzien van een metalen neusafsluiting die ervoor zorgt dat het mondkapje
luchtdicht afsluit op je gezicht voor maximale bescherming.
Het mondkapje is gemaakt van hoge kwaliteit niet-geweven stof die ervoor zorgt
dat er geen micro-deeltjes vanuit de lucht in je luchtwegen binnendringen.

Extra informatie:
Artikelnummer: 29.402.20

EXTRA VEILIGHEID

SCHERM
PLEXIGLAS
STAAND 115x80 cm

Artikelnummer: 29.201.23

SCHERM
PLEXIGLAS HANGEND
100x60 cm
Inclusief ophangsysteem

Artikelnummer: 29.201.31

EXTRA VEILIGHEID

VLOERMARKERINGSTAPE

VLOERSTICKER
PIJL GEEL / ZWART

50mm x 66m
geel/zwart

Artikelnummer: 29.403.37

Artikelnummer: 29.403.11

VLOERSTICKER VERBOD
ROOD / WIT (GELAMINEERD)
Gelamineerd
Artikelnummer: 29.403.29

VLOERSTICKER 100 CM LANG HOUD AFSTAND GEEL ZWART
Gelamineerd
Artikelnummer: 29.403.53

VLOERSTICKER 30 CM
HOUD AFSTAND GEEL
Gelamineerd
Nederlands/Engels
Artikelnummer: 29.403.61
Engels
Artikelnummer 29.403.45

Gelamineerd

Onze accountmanagers geven u de juiste ondersteuning en een advies op maat.
Neem contact op met uw accountmanager of bel naar 075 – 684 30 55.
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