
Gezondheidszorg 



Hygiëne Producten 

 Gevouwen Handdoeken 

 Handdoeken op rol 

 Gevouwen Toilet Tissue 

 Jumbo Toilet Tissue 

 Facial Tissues  

 Handreinigers 

 Luchtverfrissers 

De hoogwaardige HYGIENE 

productbundel 

AQUARIUS* Dispensers 



Duurzaamheid 

Geïntegreerd in al onze activiteiten 

 

• Van de manier waarop we onze producten ontwerpen, 

fabriceren en transporteren, door: 

• Gebruik van duurzame vezels 

• Vermindering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

• Sociaal verantwoordelijke benadering van onze 

gemeenschappen 

 

• Tot u te helpen minder te gebruiken en weg te gooien 

door: 

• Hoogwaardige producten 

• Gecontroleerde uitgiftesystemen  

 

Sociale 
verantwoordelijkheid 



REDUCE TODAY, RESPECT TOMORROW* 
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 REDUCE TODAY, RESPECT TOMORROW* 

is de KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

benadering van duurzaamheid 

 Deze begint met het begrip dat de manier 

waarop we hulpbronnen vandaag gebruiken, 

de wereld van morgen bepaalt  

 Dit heeft ons ertoe gebracht om ons te richten 

op vermindering van het verbruik in ieder 

stadium van de levenscyclus van het product, 

van ontwerp tot afvalverwerking 

 Vermindering is de sleutel tot het verlagen van 

de negatieve effecten op het milieu van onze 

activiteiten, evenals die van onze klanten 

 



Gezondheidszorg – Doelgroepen 

• Ziekenhuizen 

 

• Privé-klinieken 

 

• Ambulancedienst 

• Artsen 

 

• Tandartsen 

 

• Dierenartsen 

 

• Privé-praktijken 

- Chiropractors 

- Chiropodisten 

 

 



Gezondheidszorg - Behoeften 

• Hygiëne 

– risico op kruisbesmetting verminderen 

– verminderen sterfgevallen 
 

• Gebruikskosten 

– budgetcontrole 
 

• Geschiktheid voor gebruik 

– aanvaarding product door gebruiker 
 

• Beschikbaarheid op het werkplaats  

– tijdbesparend 

– kostendrukkend 

 



De markt van de gezondheidszorg 

Ziekenhuizen 



Ziekenhuizen – Gebruiksruimten 

Verplegingsafdelingen 

& Zalen 

Niet-Klinisch 

Ongevallen 

& Spoed 

Klinisch 

Intensive Care 

en Speciale 

Verzorgingsafdelingen 

Kritiek 

Toiletten 

Openbare  
Ruimten 

Risico op een in het ziekenhuis opgelopen infectie 

Ernstig Minder 
ernstig 



Ziekenhuizen - Beslissers 

Infectie Preventie 

Verpleegster 

Hoofdverpleegster 

Magazijn beheerder 

Schoonmakers 

Diensten 

Verplegings- 

afdelingen 

& Zalen 

Niet-Klinisch 

Ongevallen 

& Spoed 

Klinisch 

Intensive Care 

en Speciale 

Verzorgings- 

afdelingen 

Kritiek 

Toiletten 

Openbare  
ruimten 

 

Al deze beslissers vormen 

één enkele  

besluitvormingseenheid 
 

Manager Hoteldiensten  

Conciërge  

Schoonmaak 
bedrijven 



Ziekenhuizen – Ons aanbod 

Verplegings- 

afdelingen 

& Zalen 

Niet-Klinisch 

Ongevallen 

& Spoed 

Klinisch 

Intensive Care 

en Speciale 

Verzorgings- 

afdelingen 

Kritiek 

Toiletten 

Openbare  
ruimten 

  

Jumbo 
Gevouwen 2-laags Toiletpapier 

23 cm & 50 cm Blauw of Wit Onderzoek-
bankrollen 

Medical Wipes 

Facial Tissues 

Tissues 

AIRFLEX* Materiaal 
2/3 laags 

AIRFLEX* Materiaal 
1/2 laags 

AIRFLEX* Materiaal 
1 laags 

AIRFLEX*  
Materiaal 1-laags  
HOSTESS*  

Handdoeken 

Handdoeken 

Handreiniger voor veelvuldig gebruik 
Antiseptische Handreiniger 

Handreiniger voor 
dagelijks gebruik    

Huidver- 
zorging 



Ons aanbod - Handdoeken 

• AIRFLEX* Materiaal technologie – Wat is het – Eigenschappen en 

Voordelen 

 

• KLEENEX® Handdoek assortiment 

 

• SCOTT® Handdoek assortiment 

 

• HOSTESS* Handdoek assortiment – geen AIRFLEX* Materiaal 



Met de microscoop worden de geheimen van het   

AIRFLEX* Materiaal zichtbaar 

Traditioneel papier wordt gemaakt  

door de vezels plat te drukken, wat 

resulteert in een plat en dicht materiaal 

Alleen Kimberly-Clark heeft het gepatenteerde AIRFLEX* 

Materiaal, een unieke open vezelstructuur wat de absorptie 

en volume enorm verhoogd 

Onderzoek bewijst dat 80% 

van de gebruikers AIRFLEX* 

Materiaal prefereert  

boven de traditionele 

poetsdoeken 1 

1 Onafhankelijk marktonderzoek bij een aantal locaties vergeleek WYPALL* L AIRFLEX* poetsdoeken met 
traditionele doeken tijdens diverse poetstaken: - 8 van de 10 gebruikers prefereert WYPALL* L10 doeken 
boven de 1 laags traditionele doeken 



AIRFLEX* Basis Materiaal Technologie 

 Blijft zacht en flexibel 

 Droogt als een textiele 

handdoek 

 Houdt volume, zelfs wanneer 

het nat is 

 Absorbeert goed 

 Droogt de handen snel en 

efficiënt  

 Schoon en hygiënisch 

 Makkelijk uit de dispenser te 

halen 

 Scheurt niet en valt niet uit 

elkaar 

 Plakt niet aan de handen 

 Economisch in gebruik 

Wat is de Ideale Handdoek? 

(Bevestigd door marktonderzoek) 

AIRFLEX*  

Materiaal Prestatie 

IDEALE 

HANDDOEK = 



AQUARIUS* Dispensers voor Gevouwen Doeken  
(Handdoeken en Toiletpapier) Belangrijkste Eigenschappen en Voordelen 

Gladde  vorm 
Eenvoudig schoon te maken en 

houden 

Bijvullen mogelijk 
Om te vermijden dat het systeem leeg raakt 
gepatenteerde beveiliging tegen over vullen  

Ruimte voor 2 pakken  
Grote capaciteit 
Hoeft minder vaak te  

worden bijgevuld 

Neerklapbaar voorpaneel 

 Snel en eenvoudig bij te vullen 
 Tijdbesparend 

Geïntegreerd Kijkvenster  

Eenvoudig te zien of het systeem 
moet worden bijgevuld 

Schuine bovenzijde 
Er kunnen geen voorwerpen 

opgelegd worden, zodat de 
dispenser schoon blijft 

Deksel van de dispenser  
beschermt de achterplaat 
Geen verbindingen of gleufjes 

waar vuil kan doordringen 

Eenvoudige binnenafwerking 
Eenvoudig schoon te maken en 

stof te verwijderen 

Geen sleutel nodig 
Makkelijk afsluitbaar te maken, wel 

een sleutel nodig  

Verborgen sluiting 

Één vel tegelijk 

Je hebt alleen contact met het doekje dat je 
zelf gebruikt: optimale hygiëne 
Kostenbesparend 



Handdoeken gemaakt van AIRFLEX* Sterk Absorberend Materiaal 

KLEENEX® Assortiment  

Code Omschrijving Verpakking 

6772 
(6762) 

KLEENEX® Handdoeken – Groot 

2-laags, wit, 2520 doeken, 41.5 x 21.5 cm 

30 wikkels x 94 

doeken / colli 

6773 
(6763) 

KLEENEX® Super Soft Handdoeken – Groot 

3-laags, wit, 1920 doeken, 41.5 x 21.5 cm 

30 wikkels x 74 

doeken / colli 

6771 
(6761) 

KLEENEX® Ultra Super Soft Handdoeken –  

Medium  3-laags, wit, 1920 doeken, 31.5 x 21.5 cm 

30 wikkels x 96 

doeken / colli 

6777 
(6760) 

KLEENEX® Ultra Handdoeken – Klein 

2-laags, wit, 3480 doeken, 21.5 x 31.5 cm 

30 wikkels x 124 

doeken / colli 

6765 KLEENEX® Ultra Rolhanddoeken, 

wit, 2-laags - 20 cm x 130 m 

6 rollen/colli 
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Behalve 6765 



Direct  

onder 

1.5 –  

2.0 m 

1.25 –  

1.5 m 

0.25- 

0.5 m 

0.5- 

0.75 m 

0.75 –  

1.0 m 

1.0 –  

1.25 m 

Papieren  

Handdoeken 

Warme lucht  

drogers 

Dyson Airblade 

Afstand bacteriën gevonden vanaf de droger 

Niets 

gevonden 

direct onder, 

lucht gaat 

zijdelings weg 

University of Westminster,  Feb 2009 – een vergelijkende studie van verschillende handdroog methodes 

Afstanden waarop bacteriën zijn aangetroffen vanaf het droogmechanisme 

(hoe groter de afstand des te groter de kans op kruisbesmetting) 



Voor het wassen 
(Na toiletbezoek) 

Na drogen 
(met aangegeven droogmethode) 

Drogen met Dyson Airblade 

Effectief 
(Hoe groter de vermindering 

des te beter de hygiëne)  

VERMINDEREN tot 

77% 

TOENAME 

tot 254% 

TOENAME 

 tot 42% 

(Relatief aantal bacteriën 

op handen) 

University of Westminster,  Feb 2009 – een vergelijkende studie van verschillende handdroog methodes 

Verandering in aantal bacteriën op handen  

voor en na het wassen en drogen 



Ons aanbod – Toiletpapier  

Gevouwen  

Toilettissue 

Jumbo Rollen Toiletpapier 

Kleine Rollen Toilettissue 



Ons aanbod – Toiletpapier 

Toiletpapier Dispenser 



Toilettissue systemen  
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 Het meest hygiënische en efficiënte systeem  

 Waar hoge capaciteit een absolute vereiste is 

 De voordelen van systemen zijn nog niet erkend 

 Huiselijke comfort is een absolute vereiste 



Specialistische  

Gezondheidszorg Producten 



Agenda 

Patiënten Zorg  

– Patiënten verzorging 

 

Het voorkomen van kruisbesmetting 

– Onderzoekbankrollen /  

instrumenten bescherming  

– Schoonmaak en Poets producten 

– WYPALL* X60 Doeken 

– Dispensers  

Samenvatting 

 



Producten voor Patiënten Zorg 

• Een assortiment met specialistische producten van hoge kwaliteit om aan  
de behoeften te voldoen van Professionals in de Gezondheidszorg  

• Absorberend, natsterk, eenmalig gebruik, pluisarm, zacht 

• Voor gebruik in ziekenhuizen, dokters- en tandartspraktijken en andere  
medische locaties 

 

Code Omschrijving Verpakking 

7506 
KIMTECH* Absorbent Towels 

wit, HYDROKNIT*, 800 doeken, 48 x 38 cm 
16 pakjes x 50 doeken / doos 

7288 
WYPALL* L20 Poetsdoeken - kleine rol 

wit, 1-laags, 1680 doeken, 51 x 38 cm                                 
12 rollen x 140 doeken 

7293 
WYPALL* L20 Poetsdoeken - kleine rol 

wit, 2-laags, 1800 doeken, 51 x 38 cm                                 
12 rollen x 150 doeken 

7462 
WYPALL* L40 POP UP Doos 

wit, 1-laags, 810 doeken, 25 x 41.5 cm                                 
9 doosjes x 90 doeken / doos 

7471 
(7456) 

WYPALL* L40 Gevouwen Doeken, 

wit, 1-laags, 1008 doeken, 31.7 x 33 cm 
18 pakjes x 56 doeken / doos 



• Beschermingsdoeken – bescherming van kleine oppervlakken – eenmalig 

gebruik, absorberend, natsterk 

• Badlakens – voor drogen van patiënten, natsterk en zacht 

• Medical Wipes – kleine tissues, vel-voor-vel uitgifte – ideaal voor gevarieerde 

medische toepassingen, inclusief tandartsen 

 

Producten voor Patiënten Zorg  

Code Omschrijving Verpakking 

7020 
  KIMCARE* Nursing Towels - gevouwen 

  wit, 2-laags, 2400 doeken, 23.5 x 44 cm 

32 pakjes x 75 doeken / 

doos 

7503 
  KIMTECH* Badlaken 

  wit, 120 lakens, 90 x 150 cm 

2 pakken x 60 lakens / 

doos 

3020 
  KIMCARE* Medical Wipes 

  wit, 10944 doekjes, 21 x 11 cm 
144 doosjes x 76 doekjes 

/ doos 



KIMTECH* Washandjes 

• Zachte hygiënische washandjes voor wassen van patiënten 

• Geschikt voor gebruik bij incontinentie  

 Non woven materiaal 

 Voelt aan als textiel 

 Eenmalig gebruik 

 Plastic verpakking tegen spatten 

 Nat- en droog sterk  

 Zacht voor patiënt  

 Verlaagt risico op kruisbesmetting 

 Houdt product schoon 

Eigenschappen Voordelen 

Code Omschrijving Verpakking 

6725 
  KIMTECH* Washandjes 

  wit, 500 stuks, 15 x 23 cm 

10 pakjes x 50 stuks / 

doos 



Het voorkomen van kruisbesmetting  

Onderzoekbankrollen 

 Economische, zachte, sterke en absorberende papieren doeken 

 Absorbeert vloeistof snel en efficiënt 

 Ideaal voor onderzoekstafels 

 Ook geschikt voor in de keuken/kantine voor schoonmaken, drogen en poetsen 

 
Code Omschrijving Verpakking 

6002 
SCOTT® 40 Onderzoekbankrollen 

wit, 2-laags, 810 doeken, 40 x 37 cm 

6 rollen x 135 

doeken 

6003 
SCOTT® 50 Onderzoekbankrollen 

wit, 2-laags, 810 doeken, 50 x 37 cm 

6 rollen x 135 

doeken 

6004 
SCOTT® 59 Onderzoekbankrollen 

wit, 2-laags, 810 doeken, 59 x 37 cm 

6 rollen x 135 

doeken 

7160 
HOSTESS* 40 Onderzoekbankrollen 

wit, 1-laags, 1188 doeken, 40 x 37 cm 

6 rollen x 198 

doeken 

7161 
HOSTESS* 40 Onderzoekbankrollen 

wit, 1-laags, 1188 doeken, 50 x 37 cm 

6 rollen x 198 

doeken 

7162 
HOSTESS* 40 Onderzoekbankrollen 

wit, 1-laags, 1188 doeken, 59 x 37 cm 

6 rollen x 198 

doeken 



Beschermingsdoeken 

 Tissue met polyethyleen achterzijde 

 Voor bescherming bij beperkte vochtafgifte 

 Beschermingsdoeken – grote maat voor  

maximale bescherming 

Code Omschrijving Verpakking 

7093 
  KIMCARE* Beschermingsdoek 

  groen, 400 doeken, 50 x 37,5 cm 
4 x 100 doeken 

7095 
  KIMCARE* Beschermingsdoeken 

  wit, 150 doeken, 200 x 75 cm 
1 x 150 doeken  



Producten voor schoonmaken  

van gevoelige instrumenten 

Absorberend, zacht, sterk en pluisarm 

Ideaal voor schoonmaken van instrumenten in diverse 
gezondheidszorg afdelingen 

Code Omschrijving Verpakking 

7551 

KIMTECH SCIENCE* Precisie 

Doeken 

wit, 2940 doeken, 30.4 x 30.4 cm 

15 doosjes x 196 

doeken / doos 

7552 

KIMTECH SCIENCE* Precisie 

Doeken 

wit, 8400 doekjes, 11.4 x 21.3 cm 

30 doosjes x 280 

doeken / doos 



Schoonmaak- en poetsproducten  

voor Gezondheidszorg 

• Werkdoeken – absorberend, sterk, meermalig gebruik, kleurcodering voor verschillende taken – voor 

poetsen en schoonmaken van gladde oppervlakken 

• 2 prestatie niveaus om aan uw individuele behoeften te voldoen 

 

Code Omschrijving Verpakking 

7565-7568 

WYPALL* X80 Werkdoeken, 

HYDROKNIT*,  

1-laags, blauw; groen; geel; rood,  

35 x 42 cm, Interfolded 

10 pakjes x 25 

doeken / doos 

7441-7444 

WYPALL* X50 Werkdoeken, 1-laags,  

25 x 42 cm, blauw; groen; geel; rood 

gevouwen 

6 pakjes x 50 

doeken / doos 



Schoonmaak- en poetsproducten  

voor Gezondheidszorg 

• KIMTECH* WETTASK*  

- absorberend, natsterk, eenmalig gebruik, dood bacteriën  

- Voor desinfecteren en steriliseren van oppervlakken 

Code Omschrijving Verpakking 

7762 
KIMTECH* WETTASK* DSX Systeem 

wit, 1-laags, 540 doeken, 30.5 x 31.8 cm 
6 rollen x 90 doeken / doos 

7764 
KIMTECH* WETTASK* SXX Systeem 

wit, 1-laags, 360 doeken, 29.5 x 29.5 cm 
6 rollen x 60 doeken / doos 



Dispensers 

• Dispensers voor maximale hygiëne en gebruikersvoordeel  

Code Omschrijving Verpakking 

7056 

Dispenser voor Dressing Towels/ 

Onderzoekbankrollen 

wit kunststof - voor 50 cm rollen 

1 dispenser 

7921 
WETTASK* Navulsysteem 

4.5 liter - blauw kunststof emmer 
1 dispenser 

6954 
AQUARIUS* Handdoek Dispenser 

voor WYPALL* X60 en X50 Sopdoeken 
1 dispenser 



Facial Tissues 

 
• Nieuwe navulverpakkingen voor KLEENEX® en SCOTT® Facial Tissues 

 

• Zachter basismateriaal voor KLEENEX® en SCOTT® Facial Tissues 

•  

Sterke duurzaamheidsargumenten voor het gehele assortiment: 

 
» SCOTT® Facial Tissues is nu 100% gerecycled,  

inclusief het buitenste verpakkingsmateriaal  

» Alle codes zijn nu FSC gecertificeerd 

 

 



Facial Tissue - Algehele 

milieuvoordelen 

Navul voordelen 

• Belangrijke milieuvoordelen: 

» Minder verpakkingsafval 

» 100% gerecycled basismateriaal voor SCOTT® producten 

» 14% meer product per doos 

» FSC logo op alle dozen  

 

Doos voordelen 

» 100% gerecycled basismateriaal voor SCOTT®,  

omdoos 

» Nieuw design SCOTT® Facial Tissue doos 

» FSC logo op KLEENEX® producten 

 



Facial Tissues assortiment 

KLEENEX® 

Facial 

Tissues  

Kubus 

KLEENEX® 

Facial 

Tissues 

KLEENEX® 

Facial 

Tissues 

Navulling 

SCOTT® 

Facial 

Tissues 

SCOTT® 

Facial 

Tissues 

Navulling 

Code 8834 8835 8836 8837 8838 

Verpakking 12 x 90 collo 21 x 100 

collo 

24 x 100 collo 21 x 100 

collo 

24 x 100 

collo 

Dispenser 7820 



Ons aanbod – Divers   
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KLEENEX® Zeep Handreinigers / Foam Handreiniger  



Huidverzorgingassortiment 
Kantoren, Hotels & Restaurants 

Code Omschrijving Positionering Kenmerken Kleur 

6330 KLEENEX® GENERAL* Ultra 

Handreiniger 

6 flessen van 1 liter                         

Premium 

Kwaliteit  

Rijk schuimend, bevat 

vochtinbrengende bestanddelen en 

aloë vera, geparfumeerd 

Amber 

6331 KLEENEX® Handreiniger voor 

dagelijks gebruik  

6 flessen van 1 liter                        

Algemeen 

gebruik 

Voor regelmatig gebruik, 

geparfumeerd 

Roze 

6332 KLEENEX®Douchegel voor Haar 

en Huid 

6 flessen van 1 liter 

Voor lichaam 

en haar  

Sterk schuimend  

Bevat haar conditioners  

Wit 



Huidverzorgingassortiment   
Gezondheidszorg, Catering & Voedselverwerking 

Code Omschrijving Positionering Kenmerken Kleur 

6333 KLEENEX® Handreiniger 

voor veelvuldig gebruik 

6 flessen van 1 liter                          

Voor zones die vaak 

gewassen worden 

Zones met een 

verhoogde kans op 

allergieën 

Bevat geen kleurstoffen of 

parfum 

Minder kans op allergische 

reacties 

Transparant 

6334 KIMCARE 

ANTIBACTERIAL* 

Antiseptische Handreiniger 

6 flessen van 1 liter                       

Waar een 

antiseptiseptische zeep 

vereist is 

Bevat Triclosan 

Bacteriën - en 

schimmeldodend 

Transparant 

Bevat geen 

kleurstoffen 



RIPPLE* Dispenser 
Code 6964 

AQUARIUS* Dispensers 
Standaarddispenser: Code 6948 
Met elleboogbediening: Code 6955 

Dispensers Huidverzorging 



Elektronische Foam Zeep vs.  

AQUARIUS* Foam Zeep Dispenser 

Elektronische Foam 

Zeep Dispenser 

AQUARIUS* Foam 

Zeep Dispenser 

No Touch (hoogwaardige 

hygiëne) 
Ja Geen 

Grote capaciteit 
1200 ml 

1850 wasbeurten 

1000 ml 

1540 wasbeurten 

Lage gebruikskosten 0,65 ml per wasbeurt 0,65 ml per wasbeurt 

Verstrektproduct 

KLEENEX® Luxe 

Foam Handreiniger voor  

veelvuldig gebruik 

KIMCARE* Foam  

Handreiniger 

Duurzaamheid 

Gecontroleerd gebruik 

Schuimzeep 

Hygiënischer 

Schuimzeep 



• Uiterste hygiëne 

 Zeepverstrekking zonder aanraken 

• Geregelde zeephoeveelheid per keer 

 Houdt de gebruikskosten laag - 0,65 ml per keer - de perfecte hoeveelheid zeep 

• Grote capaciteit 

 De vullingscapaciteit van 1200 ml betekent 1800 wasbeurten voordat nieuwe vulling nodig 

is 

• Gemakkelijk te vullen 

 Nieuwe vullingen schuiven gemakkelijk op hun plaats, zonder lastig mechanisme 

• Lampje (rood) bij laag batterijvermogen 

 De indicator geeft aan wanneer het vermogen van de batterij laag is (knippert langzaam) of 

als de batterij moet worden vervangen (knippert snel) - zo blijven de batterijkosten minimaal 

• Lampje bij lage capaciteit (geel) 

 Geeft aan wanneer de resterende hoeveelheid zeep minder dan 200 wasbeurten (12%) is, 

zodat u kunt plannen wanneer u de vulling moet vervangen 

• Batterij met lange levensduur  

 Tot 60.000 zeepverstrekkingen met één set batterijen 
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Elektronische Foam Zeep Dispenser 

Elektronische Foam 
Zeep Dispenser 
Code 92147 



• Uiterste hygiëne 

  Elke vulling is verzegeld om verontreiniging te voorkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

navulbare systemen talloze bacteriën bevatten die tijdens het wassen op de handen worden 

overgebracht 

• Lage gebruikskosten 

 Elke keer wordt de perfecte hoeveelheid zeep verstrekt voor het handen wassen, zodat 

overmatig gebruik wordt tegengegaan 

 Van foam zeep wordt minder gebruikt en de gebruikskosten zijn dan ook lager dan die van 

vloeibare zeep  

• Zonder geur- en kleurstoffen 

 Speciale formule die geen geur of kleur op de handen achterlaat na het wassen 

• Nieuw pompje bij elke vulling  

 Zorgt ervoor dat het pompje altijd werkt, ook bij veelvuldig gebruik 

• Grote capaciteit 

 1200 ml per vulling staat voor 1846 wasbeurten (0,65 ml per keer) 

• Duurzaam product 

 Vulling kan worden gerecycled (pompje moet worden verwijderd)  

 Van foam zeep wordt minder gebruikt dan van vloeibare zeep en leidt tot lager waterverbruik 
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KLEENEX® Luxe Foam Handreiniger voor  
veelvuldig gebruik zonder geur- en kleurstoffen 

KLEENEX® Foam 
Zeep zonder geur- en 
kleurstoffen 
Code 6344 



Foam Handreiniger productassortiment 

• 6340 KLEENEX® Foam Handreiniger voor dagelijks gebruik 

– Algemeen gebruik 

– 1 liter flacon 

 

• 6342 KLEENEX® Foam Handreiniger voor veelvuldig gebruik 

– Voor gebruikers die regelmatig hun handen moeten wassen 

– 1 liter flacon 

 

• 6948 AQUARIUS* Foam Handreiniger Dispenser 

– Speciaal ontworpen voor Foam handreinigers 

– Knop en achterplaat verschillen van huidige dispenser 



• Assortiment handreinigers 

Sluit aan bij individuele wensen 

• Handreiniger voor dagelijks gebruik  

Kosteneffectieve oplossing 

• Handreiniger voor frequent gebruik  

Voor handen die meerdere keren per dag  

gewassen worden 

 

• 2500 doseringen per flacon  

• Hoge capaciteit = 1611 keer handen 

wassen (763 keer bij vloeibaar) 

• Weinig onderhoud 

 

• AQUARIUS* Dispenser 

• Gemakkelijk te reinigen en te vullen 

• Weinig onderhoud 

• Zeer hygiënisch  

• Rijke Foam zeep 

• Bespaart tijd en water bij handen 

wassen 

• Snellere doorstroom en lagere kosten • Foam blijft op de huid aanwezig 

• Verbeterde wasresultaten 

• Verbruikt minder 

• Grotere klanttevredenheid 

Foam Handreiniger met hoge capaciteit 


