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Hygiëne producten 
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Desinfectie kits  
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desinfectie 

Handreiniging, desinfectie en verzorging 

Kantoor 
Hygiëne en preventie 

COVID-19 

Samen 1,5 meter proof 
 

Graag ondersteunen wij u als schoonmaakspecialist in de anderhalve meter samenleving! Na een periode waarin 

wij allemaal de effecten van het coronavirus hebben ondervonden, is er nu weer meer perspectief. Meedenken 

met over het opnieuw opstarten en inrichten van uw bedrijfsactiviteiten? Wij denken graag met u mee.  

 

Wij hebben een aantal producten voor u geselecteerd waarmee wij u direct helpen. In deze brochure vindt u een 

selectie van veelgebruikte producten. Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden. Voor advies op maat kunt u 

contact opnemen met EW Facility Services via info@ew.nl of 026-4452400. 

Guest and employee journey binnen uw kantoor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Middelen en materialen  
t.b.v. bestrijding van het coronavirus 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Hygiëne masker 3 laags blauw  

Disposable niet-medisch mondkapje. Inhoud: 50 stuks per doos   

 

€ 45,00 per doos 

Mondkapje textiel  

Niet-medisch mondkapje van zacht textiel. Wasbaar en voorzien van een metale strip 

die daardoor op de neus goed aansluit. Prijsstaffel van toepassing. Ook eigen ontwerp 

mogelijk. 

 

€ 3,68 per stuk (bestaand ontwerp) - € 4,04 per stuk (eigen ontwerp) 

 
Handschoenen Nitrile 

Nitrile Handschoen Poedervrij in een doos van 100 stuks. Verkrijgbaar in de kleuren 

zwart, wit en blauw en in de maten S/M/L en XL. 

 

€ 16,54 per doos 

Oppervlakken en ruimtes reiniging en desinfectie 

Sanodes gecombineerd reinigings- / desinfectiemiddel 

Gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel voor oppervlakken, apparatuur, wanden, 

meubilair, vloeren, keuken en sanitair. Inhoud: 5 l. 

 

€ 28,08 per fles 

Desinfectiespray 70% 

Alcoholspray voor het snel en hygiënisch reinigen van oppervlakken. Makkelijk mee te 

nemen. Inhoud: 200 ml. 

 

€ 4,78 per sprayflacon 

Deep Fresh desinfecterende doekjes 24x10cm  

Antibacteriële doekjes. De kunststof folie is voorzien van 100 doekjes voor het reinigen 

van oppervlakken, apparatuur en handen. 

 

€ 3,82 per pak 



 
 

Handreiniging, desinfectie en verzorging 

Hand sanitizing station  

Kartonnen zuil in Fight The Virus opmaak voor handalcoholgel en tissues. Met een 

inwendige kartonnen prullenbak. Formaat: B30xD30xH100 cm. 

 

€ 19,11 per zuil 

 

Handgelflacon 

Hygiënische handcleansing gel, 70% alcoholgehalte, biologische Aloë Vera. In een handig 

knijpflesje van 300 ml. Inhoud van een doos: 168 stuks. 

 

€ 121,01 per doos 

 

Handgel met pophouder 

Hygiënische handcleansing gel, 70% alcoholgehalte, biologische Aloë Vera. In een pompfles 

van 300 ml. Eventueel met een wandhouder te bestellen. Inhoud: 12 stuks per doos. 

 

€ 64,68 per doos  

 

Desinfectie kits 

Hygiëne set 1 (inclusief sticker eigen opmaak) 

Inhoud: Luxe juwelendoosje (92x92x25 mm), Handgelflacon 30 ml, Cocooning Hand Cream 

20 ml, Niet-medisch mondmasker verpakt per stuk, Vinyl handschoenen verpakt per paar. 

  

€ 6,06 per stuk 

Hygiëne set 2 (inclusief sticker eigen opmaak) 

Inhoud: Gondeldoos medium (145x130x40 mm), Refreshing wipes sachet 2x, 

Handgelflacon 30 ml, Cocooning Hand Cream 20 ml, Niet-medisch mondmasker verpakt 

per stuk, Vinyl handschoenen verpakt per paar. 

 

€ 6,42 per stuk 

Hygiëne set 3 (inclusief sticker eigen opmaak) 

Inhoud: Gondeldoos large (245x150x30 mm), Hygiëne handgel 75 ml, Lindesa Professional 

huidverzorgingscrème 50 ml, Niet-medisch mondmasker verpakt per stuk 2x, Vinyl 

handschoenen verpakt per paar, Hygiëne wipes op basis van 70% alcohol 15 stuks.  

 

€ 12,81 per stuks 

Note: In verband met de hoeveelheid aanvragen, kan het voorkomen dat een product of bepaalde kleur van een 

product tijdelijk niet beschikbaar is. Wij bieden u dan graag een alternatief aan.  


