
 

Sanitizer Special 

Houd uw werkplek schoon! 

Een hygiënestation is een must-have voor alle plaatsen waar bezoekers komen. Ideaal voor 

bij de ingang, de receptie of op elke afdeling. Juist nu is het extra belangrijk om uw 

werkomgeving schoon te houden. Wij denken daarin graag met u mee! 

1. Reinigingsstation 

Productinformatie 

 Stabiel houten meubel (23 kilo) 

 Voorzien van informatieve pictogrammen 

 Hygiënische uitgifte adapter voor papier  

 Vel voor vel 

 1 liter flacon voor desinfectie vloeistof  

 Incl. handpompje, navulbaar 

 Afvalzakhouder voor het gebruikte papier 

 Afmetingen (lxbxh): 500 x 400 x 1000 mm 

 Leverbaar vanaf week 21 

 Art. nr: 4580 

 

 

Startpakket reinigingsstation 

 

2 stuks | Euro des pro – 80% | 5 liter | desinfectievloeistof voor het reinigen 

van handen | Art nr: 4581 

 

1 stuk | Vultrechter t.b.v. desinfectievloeistof | Art nr: 4579 

 

6 stuks | Poetspapier | Cellulose | 2-laags | 160 meter | Art nr: 4582 

 

15 stuks | Afvalzak grijs | 70    x 90 cm | 20 zakken per rol | Art nr: 4583 

 

Het reinigingsstation, inclusief startpakket is te bestellen voor € 499,-. 

Interesse? 

Neem dan contact op met uw Accountmanager of stuur een e-mail naar 

verkoop@koffiepartners.nl of bel naar 078 – 63 10 300. 

 
€ 335,- 

mailto:verkoop@koffiepartners.nl


 

 

 

2. Koffiemachine reinigingsspray 

 

Productinformatie 

 Desinfectie spray 

 Must-have voor naast elke koffiemachine 

 12 x 250 ml 

 € 7,75 per stuk 

 Art. nr: 3399 

 Te combineren met papieren poetsrol 

 Startersactie: 10 + 2 gratis! 

Het is belangrijk om juist nu, de 

bedieningsknoppen of het touchscreen van uw 

koffiemachine goed schoon te houden. Met onze 

handige koffiemachine reinigingsspray worden 

99,9% van de bacteriën direct gedood. De spray is 

ook te gebruiken voor andere oppervlakken, zoals 

uw beeldscherm, toetsenbord of bureau. 

 

 

3. Desinfecterende handgel 

Productinformatie 

 Desinfecterende handgel 

 12 x 400 ml 

 € 8,26 per stuk 

 Art. nr: 4576 

Houd uw handen en daarmee uw werkplek schoon 

met desinfecterende handgel. Met deze handgel 

van Lucovitaal zijn uw handen in een handomdraai 

ontsmet. 

 

 

 

 

 

€ 7,75 

€ 8,26 


