UPDATE 15 APRIL 2021

Pr teq
  

PRODUCT RANGE

Huidreiniging & -desinfectie
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DESINFECTIE

3.95

3 liter

9.50
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3.95

500ml

3.50

500ml

2.95

HANDZEEP EXTRA HYGIENE EN SOFT

3 liter

26.95

250ml

4.95

500ml

7.95

HANDGEL ETHANOL 70%

Proteq Handzeep Extra Hygiëne is een zeer effectieve handzeep door zijn hoge reinigingsvermogen.

Proteq Handgel Ethanol 70% is een desinfecterende handreinigingsgel op basis van 70% ethanol en

De handzeep kan overal worden gebruikt waar men extra aandacht wil geven aan extra hygiëne zoals

glycerine. Het is een gebruiksklaar product voor het desinfecteren van de huid. De handgel bevat glycerine

bijvoorbeeld in restaurants, (catering)keukens, toiletten, voedingsmiddelenindustrie etc.

ter voorkoming van een schrale huid. De pompflacon maakt het makkelijk om de juiste hoeveelheid

De Proteq Handzeep Soft is een milde professionele handzeep die doeltreffende doch milde reiniging biedt.

handgel op de handen te doseren. Kan worden gebruikt in (sport) kantines, horecagelegenheden,

De handzeep is geschikt voor meermaals dagelijks gebruik. De pompflacon maakt het makkelijk om

keuken, bakkerijen, slagerijen etc. Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen*.

de juiste hoeveelheid zeep op de handen te doseren. Verkrijgbaar in een 500ml pompflacon en een

Gebruik: Enkel gebruiken op een gezonde huid. Breng de handgel onverdund en zorgvuldig aan op

handige navulverpakking van 3 liter voor extra hygiëne.

de handen. Wrijf de handgel gedurende 30 seconden goed in. Vooraf de handen reinigen met water
en zeep zorgt voor een nog optimalere werking van de handgel. Verkrijgbaar in een 250ml en 500ml
pompflacon. Tevens in verkrijgbaar in een handige navulverpakking van 3ltr.

Extra informatie:
500 ml (soft) - Artikelnummer: 29.200.16
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!

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!
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DESINFECTIE

  

DESINFECTIE

3.95

3 liter

25.95
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3.95

250ml

4.95

DESINFECTIE ALCOHOL 70%

3 liter

22.95

500ml

6.95

DESINFECTIE REINIGER 70%

Proteq Desinfectie Alcohol 70% is een desinfecterende handreiniging spray op basis van 70% ethanol

Proteq Desinfectie Reiniger 70% is een desinfecterende reiniger op basis van 70% ethanol. Bestemd

en glycerine. Het is een gebruiksklaar product voor het desinfecteren van de huid. De handspray

voor het regelmatig desinfecteren van kleine voorwerpen en oppervlakken. De sprayflacon maakt het

bevat glycerine ter voorkoming van een schrale huid. De pompspray maakt het makkelijk om de juiste

makkelijk om de juiste hoeveelheid desinfectie reiniger op het oppervlak te doseren.

hoeveelheid desinfectie alcohol op de handen te doseren.

Belangrijk: Te reinigen oppervakken en materialen dienen alcoholbestendig te zijn.

Kan worden gebruikt in de voedselverwerkende industrie, gezondheidszorg, kantoren, scholen,

Toepassing: Vervuilde oppervlakken of instrumenten eerst reinigen. Het daarbij gebruikte reinigings-

openbare gebouwen etc. Bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen*.

middel afspoelen met schoon water. Breng de desinfecterende reiniger vervolgens gelijkmatig aan met een

Gebruik: Enkel gebruiken op een gezonde huid. Breng de desinfectie alcohol zorgvuldig aan op de

doekje of sproei het rechtstreeks op het te desinfecteren oppervlak. Daarna volledig laten drogen.

handen. Wrijf de desinfectie alcohol goed in, tot de handen droog zijn. Vooraf de handen reinigen met

Dosering: Zoveel mogelijk reiniger aanbrengen zodat de behandelde oppervlakken gedurende de

water en zeep zorgt voor een nog optimalere werking van de desinfecterende spray. Verkrijgbaar in een

inwerktijd nat blijven. Inwerktijd: 1 minuut. Verkrijgbaar in een 500ml sprayflacon en een handige

250ml sprayflacon en een handige navulverpakking van 3ltr.

navulverpakking van 3ltr.

Extra informatie:
250 ml - Artikelnummer: 29.200.40
3 liter - Artikelnummer: 29.251.81
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!

Extra informatie:
500 ml - Artikelnummer: 29.251.99
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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PROTEQ DESINFECTEERZUIL
WIT & ZWART
Zuil wit

Artikelnummer: 29.200.90

SAFER HANSCHOENEN
SOFT NITRIL BLAUW 100/1

WELKOM,
FIJN DAT U ER
WEER BENT.

WELKOM,
FIJN DAT U ER
WEER BENT.

Voor u en onze
veiligheid graag
bij binnenkomst
uw handen
desinfecteren.

Voor u en onze
veiligheid graag
bij binnenkomst
uw handen
desinfecteren.

16.95

Zuil zwart

Artikelnummer: 29.200.82


  

BENODIGDE PRODUCTEN ZUIL
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Proteq handgel

Artikelnummer: 29.200.66
500 ml

7.95

Pedaalemmerzakken 25 liter
Artikelnummer: 53.556.08

2.76

VHC HANDSCHOENEN
SOFT NITRIL ZWART 100/1

VHC Poetspapier

Artikelnummer: 53.002.81
3 rollen

16.50

Zuil wit

185.

00

Zuil zwart

17.95

185.

00

SOFT NITRIL HANDSCHOENEN 100 STUKS BLAUW OF ZWART
Safer soft nitril handschoenen blauw S
Artikelnummer: 29.405.01

VHC soft nitril handschoenen zwart S
Artikelnummer: 29.400.06

Safer soft nitril handschoenen blauw M
Artikelnummer: 29.405.19

VHC soft nitril handschoenen zwart M
Artikelnummer: 29.400.14

Safer soft nitril handschoenen blauw L
Artikelnummer: 29.405.27

VHC soft nitril handschoenen zwart L
Artikelnummer: 29.400.22
VHC soft nitril handschoenen zwart XL
Artikelnummer: 29.400.30

VEILIGHEID

VEILIGHEID

CORONA SNELTEST ACON
De Corona sneltest van Acon Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid
Test is bedoeld om te helpen bij de diagnose van personen die corona
gerelateerde verschijnselen ondervinden binnen de eerste 7 dagen na
het begin van de symptomen. Deze sneltest is RIVM goedgekeurd!
Enkele testkit (pakket bevat 1 test)
Per stuk verpakt met Nederlandse Handleiding
CE gekeurd en ISO gecertificeerd
TUV gecertificeerd
Resultaten in 15 minuten
Het gebruik is heel gemakkelijk, omdat het monster wordt genomen via
een wattenstaafje uit het onderste (voorste) neusgat.
98,8% nauwkeurigheid
2 jaar houdbaar
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Elke Acon Flow Flex covid-19 testkit bevat:
1x afzonderlijk verpakte testcassette
1x individueel verpakt wattenstaafje
1x individueel verpakte voorgevulde buis

Per stuk

3.95

Verwachte leverdatum woensdag 28 april 2021

Artikelnummer: 29.404.02

VEILIGHEIDSBRIL MET ELASTISCHE BAND
Veiligheidsbril met groot gezichtsveld, elastische hoofdband en
hermetisch afgesloten.
Artikelnummer: 29.402.38

Per stuk

2.49

GELAATSSCHERM (FACE SHIELD)
Standaardtrolley
trolley
Standaard

Inclusiefserveerplank
serveerplanken
en22afruimplanken
afruimplanken
Inclusief
art.nr.:
29.203.71
art.nr.: 29.203.71

Het gelaatsscherm beschermt tegen de druppels die anders direct in het gezicht
worden geniest of gekucht. Het materiaal is anti-condens, waardoor tijdens het

€

dragen van het gelaatsscherm goed zicht houdt.
Artikelnummer: 29.404.44

Per 10 stuks

27.

50

175.00

245.00 excl. BTW

Per Trolley

Tailormade
madetrolley
trolley
Tailor

Neem contact
met Logo’s
& Letters
Meerprijs
van ± op
€ 40,00
- € 50,00
per zijde
Tel.:
0252
–
624
401
Neem contact op met Logo’s & Letters
Tel.: 0252 – 624 401

Afmetingen:
Afmetingen:
Trolley: 81x29x92cm, serveerplank: 103x40,5cm, 2 afruimplanken: 76x27cm

Trolley: 81x29x92cm, serveerplank: 103x40,5cm, 2 afruimplanken: 76x27cm

HYGIËNE

HYGIËNE

PROTEQ
CHIRURGISCHE
MONDMASKERS
CONSUMENTEN
MONDMASKERS
BLAUW50
50STUKS
STUKSCONSUMENTENGEBRUIK
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 ≥ 80%
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

Het mondmasker bedekt idealiter de gehele mond- en neuszone, zodat alle ademlucht gefilterd kan worden. Het mondkapje bestaat uit één of
meer lagen vlies dat in horizontale richting wordt gevouwen. 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. Ademhalingbeschermingsmasker EN149
Gezichtsmasker wegwerp
Voldoen aan EN14683
50 stuks verpakt in 5 sealbags à 10 stuks
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: 29.403.79

CHIRURGISCHE MONDMASKERS 50 STUKS TYPE IIR MASKER

Doos 50 stuks

8.50

Beste
keuze voor
consumentengebruik

Extra informatie:
Artikelnummer: 29.403.87

Doos 50 stuks

19.95

CONSUMENTEN MONDMASKERS ZWART 50 STUKS
CHIRURGISCHE MONDMASKERS 20 STUKS TYPE FFP2 MASKER
Gezichtsmasker wergwerp
Voldoen aan EN14683
Verpakt in sealbag per 50 stuks in handige dispenserdoos
BFE 80%
Geen CE
Certificering
Geen spatweerstand
REF YLEN104
Non sterile
Comfortabel en veilig
3-laags
Elasitische oorbandjes met neusstrips
Hypoallergeen, glasvezel- en latexvrij
Zeer lage weerstand tegen ademhaling

Extra informatie:
Artikelnummer: 29.403.95

Doos 50 stuks

8.

50

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 het 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

Doos 20 stuks

49.00

EXTRA VEILIGHEID

EXTRA VEILIGHEID

SCHERM
PLEXIGLAS
STAAND 115x80 cm

Per stuk

VLOERMARKERINGSTAPE

VLOERSTICKER 30 CM
PIJL GEEL / ZWART

50mm x 66m
geel/zwart

75.00

Het Corona-virus
Artikelnummer: 29.403.37
Per stuk

Artikelnummer: 29.201.23

4.95

Veel mensen denken aan het Corona-virus.
Gelukkig worden mensen29.403.11
met dit virus bijna allemaal weer beter.
Artikelnummer:
Maar het is goed als je voorzichtig bent.

33
3.
Het Corona-virus
Per stuk

Wat kun je doen?

Hier vind je een paar belangrijke tips:

Veel mensen denken aan het Corona-virus.
POSTER
PERSONEEL
Gelukkig
wordenRICHTLIJNEN
mensen met dit virus bijna
allemaal weer beter.

POSTER RICHTLIJNEN GASTEN
A3-FORMAAT

VOORKOM
SCHERM
PLEXIGLAS HANGEND
100x60 cm
Inclusief ophangsysteem
Per stuk

49.

00

VAN HET

Maar
het is goed als je voorzichtig bent.
A3-FORMAAT

Het Corona-virus
Wat kun je doen?

CORONA
WatVOORZORG
kun je doen?

Veel mensen denken aan het Corona-virus.
Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter.
Hier vind je een paar belangrijke tips:
Maar het is goed als je voorzichtig bent.

VERSPREIDING

CORONAVIRUS

volgende
Wij willen je vragen de
en
regels in acht te nem

De veiligheid van
onze gasten en
medewerkers
staat altijd voorop!

Geef geen hand

Houd
voldoende
afstand

Was regelmatig je handen

1. Was je handen een paar keer per dag
2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het
met
zeep. Was
ook goed tussen
je vingers.
en snuiten.
1. Was
je handen
een
paar keerniezen
per dag
2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het

met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

3. Hoest en nies altijd in je elleboog.

Als je vragen hebt:
Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus
ofHoesten
bel 0800-1351.
of niezen

1,5m

Niet op de werkvloer
Loop naar achteren

3. Hoest en nies altijd in je elleboog.

Wij vragen
je te betalen
met PIN

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het
niezen en snuiten.

1. Was je handen een paar keer per dag
met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

Hier vind je een paar belangrijke tips:

AFHALEN

4. Geef geen hand.

Als je vragen hebt:
Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus
Vermijd nauw contact
of bel 0800-1351.

met je collega’s

3. Hoest en nies altijd in je elleboog.

Het is niet
toegestaan je
bestelling binnen
te nuttigen

1,5
Als je vragen hebt:
mtr
Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351.

BESCHERM UZELF

Artikelnummer: 29.201.31

Artikelnummer: 29.201.57
Per stuk

3.

75

niezen en snuiten.

4. Geef geen hand.
Gooi
Raak je gezicht
gebruikte
niet aan
zakdoeken
weg

Blijf thuis als
je ziek bent.
4. Geef geen hand. Meld dit
dan z.s.m.

EN ANDEREN

Artikelnummer: 29.201.49
Per 3 stuks

5.00

EXTRA VEILIGHEID

VLOERSTICKER VERBOD 30 CM
ROOD / WIT (GELAMINEERD)
Gelamineerd
Artikelnummer: 29.403.29
Per stuk

3.33

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

3.33

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.

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

3.33

Gelamineerd
Engels
Artikelnummer 29.403.45 Per stuk

3.33
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