
Anti-coronamiddelen
voor op het werk

zodat u en uw medewerkers veilig door kunnen werken

Samen 

   veilig 

door-

werken

Geldig tot en met 31 december 2020. OP=OP!
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LUCOVITAAL HANDCREME/ 
BALSEM (100ML) 
artnr. 224947

Toepassing bij jeukende, droge, schrale, 
ruwe handen, kloofjes en scheurtjes 

MACO HANDCREME LOTION (250ML)
artnr. 130363

Beschermende crème, aan te brengen voorafgaand 
aan de werkzaamheden. Voorkomt dat schadelijke 
stoffen de huid binnen dringen en vergemakkelijkt de 
reiniging van de handen. 

€ 3,95

€ 8,95

HANDGEL 
DESINFECTEREND 
(250ML)
artnr. 3364047

• met pompje

€ 9,95

HANDGEL 
DESINFECTEREND 
(500ML)
artnr. 3364064

€ 13,95

ook verkrijgbaar in  

5 liter can met pompje
artnr. 4020026

€ 99,00

HAND DESINFECTIE (80ML)
artnr. 3364037

VEILIGHEIDSVEST GEEL MET 

OPDRUK ‘’HOUD VOLDOENDE 
AFSTAND’’
artnr. 3364498

€ 5,95

DELTA PLUS VH-BRIL THUNDER 
POLYCARBONAAT KLEURLOOS
artnr. 3249784, polycarbonaat, 32 g., one-size

Ergonomische bril. 
• Polycarbonaatscherm.
• Sportlook.
• Veren uit bi-materie.
• Soepele uiteinden.
• Neusbrug uit soepel TPE, voor extra

comfort. 

MONDMASKER HYGIENISCH
NIET GENORMEERD (50ST)
Art.nr. 3365696

• Lichtgewicht comfortabel celstof 
mondmasker, 3 laags, niet medisch.

• Zeer lage ademweerstand.
• Met vervormbare neusclip.
• EN 149:2001+A1:2009.
• Alleen voor ter voorkoming van 

verspeiding van het virus.

€ 9,95
€ 39,00

€ 5,95

verplicht in openbaar vervoer vakantietip!

in handbagage

t o e g e s t a a n

in handbagage

t o e g e s t a a n
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Speciale 
actie:

DEURKRUKACCESSOIRE 
VOOR ARMBEDIENING
artnr. 3365317

• Openen en sluiten uitsluitend met de onderarm.
• Geen onhygiënische handen meer aan de kruk!
• Voor alle verkrijgbare deurkrukken met vierkant of  

rond design of diameter van 18 tot 25 mm.
• Inclusief schroeven en hulsmoeren voor veilige installatie
• Per deur bevelen wij 2 stuks aan voor optimale bescherming.

DEURKRUKKEN EN GREPEN ZIJN 
ENORME INFECTIEBRONNEN...

TER  INTRODUCTIE:

€ 19,95

LASERLINER CONTACTLOZE INFRAROOD  

THERMOMETER THERMOSPOT  PLUS
artnr. 2945122

• Contactloos infrarood-temperatuurmeettoestel.
• Temperatuurmeting op slecht toegankelijke. 

plaatsen of in gevaarlijke meetzones.
• Min/Max-indicatie, hold-functie.
• Emissiegraad 0,95, meetbereik -40°C … 400°C.
• 12 meter meetafstand met meetstip 12:1.
• Laserklasse 2.
• exacte peiling van de  

meetzone dankzij de 8  
punts lasercirkel.

Samen 

   veilig 

door-

werken

HANDZEEP MET 
POMPJE (500ML)
artnr. 3364661

• PH neutraal en 
dermatologisch getest

HYGI DESINFECTERENDE SPRAY 
VOOR HARDE OPPERVLAKTES (750ML)
artnr. 130366

BLUE WONDER DESINFECTIE 
SPRAY  
(FLACON 750ML)
artnr. 3365275

Met schoonmaken verwijder je ziektekiemen 
van oppervlakken, met desinfecteren maak je 
ze daadwerkelijk dood. 

€ 2,95

€ 2,95

BLUE WONDER DESINFECTIE 
DOEKJES (20ST)
artnr. 3365274

• Reinigen en desinfecteren in één.
• Laat geen schadelijke chemische resten achter. 
• Geschikt voor dagelijks gebruik thuis en natuurlijk ook 

op reis!

POETSDOEKEN  
ANTIBACTERIEEL 
16X20CM (EMMER A 500ST)
artnr. 3364352

€ 39,00

€ 65,00

Druk en test!

DE SCHAKEL 
www.deschakelbv.nl

HOLTGREFE 
www.holtgrefe.nl

KOONING 
www.kooning.nl

HENDRIKS 
www.bouwenindustrie.nl

DUBSON 
www.dubson.nl

LEKKERKERKER 
www.lekkerkerkerbv.nl

VAN DER STAD 
www.vdstad.nl

LEYS 
www.leys.nl

KOBAM 
www.kobam.nl

KRUYT 
www.kruytbv.nl

VAN DEN HAM 
www.vandenhamijzerhandel.nl

ZWAARD 
www.zwaard.nl

VAN ENCKEVORT 
www.enckevort.com

€ 2,95

meten is 
weten!!

desinfecteren kantoor- en 
overigewerkplekken

desinfecteren kantoor- en overigewerkplekken € 14,95




