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Pakket virus preventie: 
 
Naast de vertrouwde EHBO-materialen en AED’s hebben we ons standaard leveringspakket 
uitgebreid met onderstaande Virus-preventie producten. 
 
       Ontsmettingszuil. 

 

    
 

Plaats de zuil bij de ingang van uw bedrijf en de gasten zullen hun handen ontsmetten 
voordat ze uw ruimte betreden, 
De zuil wordt compleet geleverd met een navulbare manuele zeepdispenser en een 
jerrycan met een inhoud van 5 ltr. alcoholgel. 
 
Prijs compleet zolang de voorraad strekt      €. 199,00 
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Alcoholgel en schoonmaakmiddel 

 

 
 

Alcoholgel: 
 
Navulling alcoholgel, jerrycan 5 ltr per stuk      €. 56,00 
Knijpflesjes 500 ml alcoholgel per stuk       €.   7,95 
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Selgiene Ultra: 
 
Selgiene Ultra is een schoonmaakmiddel voor het ontvirussen van oppervlakten, getest op het doden 
van virussen zoals Ebola, Influenza en Hepatitis B/C. 
Selgiene ultra wordt geleverd in jerrycans van 5 ltr. en moet 1:10 worden verdund voor gebruik. 
Een Jerrycan van 5 ltr. is voldoende voor 50 ltr. schoonmaakmiddel. 
Prijs per jerrycan           €.  30,00 
 
Accessoires: 
 
Manuele zeepdispenser voor wandmontage in combinatie met alcoholgel per st.  €.  19,50 
Triggersprayer t.b.v. Selgiene Ultra, 750 ml handspuit               per st. €.    4,95 
 
Prijzen exclusief BTW. 
Levertijd: uit voorraad, zolang de voorraad strekt, vanwege de grote vraag naar deze producten kan 

     het voorkomen dat de levertermijnen door de fabrikanten niet nagekomen kunnen worden.  
 
 
 

In verband met Corona vragen wij u om bij interesse eerst te bellen of te mailen zodat wij uw 
bestelling kunnen klaarzetten en u deze op afspraak kunt afhalen of geleverd krijgt 


