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Medisch mondmasker
3-laags

Medisch mondmasker
3-laags, type IIR

Desinfectie spray 750 ml

Het non woven mondmasker heeft
een anti-bacteriële werking en
houdt stof-, vaste- en vloeibare
deeltjes tegen. Het masker bevat 3
lagen en is zeer eenvoudig en snel in
gebruik. 50 stuks in een verpakking.
Levering vanaf 100 stuks.

Het chirurgisch mondmasker type
IIR is spatwaterdicht. Het masker
beschermt tegen verspreiding van
ziektekiemen die door de spetters
en druppels bij het hoesten
vrijkomen. Het masker bevat 3
lagen. 50 stuks in een verpakking.
Levering vanaf 100 stuks.

Desinfectie spray van 750 ml.
De transparante spray bevat 75%
alcohol. 15 stuks in een verpakking.

Artikelnummer: 9510002

€ 20,- (€ 0,40 p/stuk)
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Artikelnummer: 9510003

Artikelnummer: 8847512

€ 30,- (€ 0,60 p/stuk)

€ 163,50 (€ 10,90 p/stuk)
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Luxe desinfecterende
handgel 60 ml

Desinfecterende handgel
500 ml met pomp en
doseerdop

Desinfecterende handgel
grootverpakking 5000 ml

De luxe desinfecterende handgel
komt in een transparante fles van
60 ml en is uitgerust met een flip
top sluiting. De handgel bevat 70%
alcohol. 50 stuks in een verpakking.

De desinfecterende handgel komt in
een fles van 500 ml en is uitgerust
met een handige doseerpomp en
doseerdop. De handgel bevat 70%
alcohol. 21 stuks in een verpakking.

De desinfecterende handgel komt in
een fles van 5000 ml.
De handgel bevat 70% alcohol.
1 stuks in een verpakking.

Artikelnummer: 8875100

Artikelnummer: 8856500

Artikelnummer: 6800153

€ 125,- (€ 2,50 p/stuk)

€ 199,50 (€ 9,50 p/stuk)

€ 58,- (€ 58,- p/stuk)

Bestellen of informatie?
Tel: +31 (0)24 3712710 | info@qualityservices.nl
Prijzen excl. BTW en minimum order €450,-

QS Nederland B.V. - info@qualityservices.nl - www.qualityservices.nl

*Zolang de voorraad strekt - levertijden onder voorbehoud
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LET OP ELKAAR
UITZONDERLIJKE WENSEN? DAAG ONS UIT!
Maak nu een afspraak voor een gratis hygiene advies/check.
Direct
verkrijgbaar

Persoonlijke beschermingsset 25 sets in 1 doos

Wipes, 20 desinfecterende
doekjes

De beschermset bestaat uit 2
mondmaskers, 2 paar handschoenen
en 1 fles van 60 ml met
desinfecterende handgel.
25 stuks in een doos.

Desinfecterende vochtige doekjes
voor oppervlakteontsmetting in een
multipack van 20 stuks.
24 multipacks in een verpakking.
Levering min. 2 dozen van 24 packs.

Artikelnummer: 8866100

Artikelnummer: 6880070

€ 225,- (€ 9,00 p/stuk)

€ 63,60 (€ 2,65 p/stuk)
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Zeepdispenser voor wandmontage inclusief navulbare
flacon
Zeepdispenser voor wandmontage
inclusief navulbare flacon voor 1 liter
handalcohol gel. De zeepdispenser
wordt geleverd inclusief 2000 ml.
handalcohol gel. De navulbare
flacon is geschikt voor iedere
handalcohol gel. Levering per stuk.

250 VERBRUIKSARTIKELEN
VIA ONZE WEBSHOP
Van allesreiniger tot afvalzak,
en van vaatwasmiddel tot
vouwhanddoekje.
Op qualityservices.nl/webshop
vindt u alles wat er nodig is voor
de dagelijkse schoonmaak en
hygiëne.

Als we er toch
zijn ... n em en we
graag de extra
bestellin gen
m ee!

Direct
verkrijgbaar

Direct
verkrijgbaar

Vloermat 1,5 meter afstand

PrimeSource latex handschoen wit, HACCP

Schoonloop-/inloopmat.
Afmeting 250 x 85 cm met
waarschuwingstekst ‘’1,5 meter
afstand’’. Per stuk verkrijgbaar.

De PrimeSource latex hanschoenen
zijn elastisch en bieden een goede
weerstand. De handschoenen
zorgen voor bescherming tegen
bacteriën en virussen. Zowel links
als recht te dragen. Verkrijgbaar in
de maten M, L. 100 stuks in een
verpakking.

Op verzoek kan Quality Services
deze schoonloopmat voor u reinigen
/verwisselen.
Prijs hiervoor op aanvraag.

Artikelnummer: 6841448

Artikelnummer: 8525085

€ 74,-

€ 195,-

Artikelnr: 5905802 (Maat M)
Artikelnr: 5905803 (Maat L)
Prijs op aanvraag

Bestellen of informatie?
Tel: +31 (0)24 3712710 | info@qualityservices.nl
Prijzen excl. BTW en minimum order €450,-

QS Nederland B.V. - info@qualityservices.nl - www.qualityservices.nl

*Zolang de voorraad strekt - levertijden onder voorbehoud
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