
PRODUCT OMSCHRIJVING
Desinfecteer uw handen gemakkelijk met deze handgel met 70%
alcohol. Wrijf uit over uw handen en tussen uw vingers voor ong. 30
seconden. Laat uw handen vervolgens drogen aan de lucht.
 

ART. NR.

SP.V600
 

Deze handzeep bevat een unieke combinatie van mild 
reinigende bestanddelen en een hydraterend ingrediënt in een 
handige flacon met handpompje.

PRODUCT OMSCHRIJVING
Kant en klare virus-remmende hygiëne reiniger voor het snel 
reinigen van alle oppervlakken.
 

ART. NR.

SP.V607
 

Sipro Unides is een product om oppervlakken, apparatuur en
materialen, welke in contact kunnen komen met eet-en drinkwaren en
grondstoffen, te reinigen en te desinfecteren.

Septiquad Soap
desinfectie & reiniger, can
5 liter

Gelecon
Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg

Licht fris geparfumeerd, zachte handzeep uitermate geschikt voor
navul zeepdispensers.

Met dit multifunctionele reinigingsstation kunt u iedereen de
gelegenheid geven om de handen te desinfecteren en oppervlakten te
reinigen. Het meubel is te personaliseren. Excl. poetspapier (41.361) en
desinfecterende handgel navulcan (SP.V605).

Praktische navulcan met desinfecterende handgel t.b.v.
desinfectiezuil of -flessen.

Desinfecterende handgel
doos 12x500 ml met
klepdeksel/druppeldop
 

www.geleconvoorburg.nl
sales@gelecon.nl
070 33 50 350

Desinfecterende hand-
alcohol doos 12x500 ml met
druppeldop

Desinfecteer uw handen gemakkelijk met deze handgel met 70%
alcohol. Wrijf uit over uw handen en tussen uw vingers voor ong. 30
seconden. Laat uw handen vervolgens drogen aan de lucht.

Desinfecterende handgel
navulcan 5 liter

Desinfectie- en
reinigingsstation

Cremezeep de Luxe, 
fles 2 liter

HANDHYGIËNE

SP.V604

SP.V605
 

SP.V610

10.998

13.250

OPPERVLAKTE DESINFECTIE

De Clean 'n Easy desinfectie foamspray doodt binnen 1 minuut
virussen, bacteriën en gisten. Bevat geen alcohol en chloor.
Naspoelen is niet nodig.

Clean 'n Easy desinfectie
spray, doos 6x750 ml

Dimex Fix hygiëne reiniger,
750 ml
 

De Clean 'n Easy desinfectie foamspray doodt binnen 1 minuut
virussen, bacteriën en gisten. Bevat geen alcohol en chloor. Naspoelen
is niet nodig.

Clean ’n Easy desinfectie,
doos 2x5 ltr

28.408

28.411

10.902

48.010
Blanco sprayflacon met spraykop.Sprayflacon tbv. Septiquad

Soap

Palmolive Zacht & Schoon
Amandel met pomp

Desinfectiezuil met
alcoholdispenser no touch SP.V613

 

Mobiele desinfectiezuil no touch voor het waarborgen van goede
hygiëne. Artikelnummer SP.V605 kan gebruikt worden als vulling. Excl.
3 batterijen: N.1170 (pakje van 2 stuks).
 



PRODUCT OMSCHRIJVING
Deze alcoholvrije ontsmettingsdoekjes zijn bestemd voor het reinigen
van harde oppervlakken. De antibacteriële werking helpt de
verspreiding van bacteriën en virussen tegen gaan.

ART. NR.

SP.V612
 

PRODUCT OMSCHRIJVING
Papieren handdoeken met Z-vouw. Kleur: wit. Afmeting 25x23 cm.
Verpakt per 4000 handdoeken in handige draagtas.

ART. NR.

41.214

Gebruiksvriendelijke vouwhanddoekdispenser welke vel-voor-vel
doseert. No touch, dus zonder kans op kruisbesmetting. Ook in zwarte
variant verkrijgbaar (op aanvraag).

Deze gebruiksvriendelijke zeepdispenser geeft door een eenvoudig
drukknopsysteem gedoseerd zeep. Ook in zwarte variant verkrijgbaar
(op aanvraag).

Papieren handdoeken, doos
2-laags rec. tissue, draagtas
4000 stuks
 
Poetspapier 2 laags recyle
Midi 6 rollen tbv
reinigingsstation

PRODUCT OMSCHRIJVINGART. NR.
Mondkapjes, 3-laags, doos 
á 50 stuks

SP.V615
Mondkapjes, gemaakt van 3-laags non-woven filtermateriaal. Voorzien
van elastische oorlussen.

Representatieve deurmat met tekst Houd Afstand om bezoekers attent
te maken op de geldende maatregelen tegen het Corona virus.

Handdoekdispenser Pearl
White, 374 x 275 x 140 mm

Gelecon
Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg

Gebruiksklare alcoholhoudende desinfectiedoekjes voor
eenmalig gebruik ter bestrijding van bacteriën, gisten en
schimmels op kleine harde oppervlakten.

Kant-en-klare reinigingsdoeken, geïmpregneerd met 70% ethanol, om
snel en efficiënt mee schoon te maken. Afmeting doek: 36x30 cm.

Rheosept desinfectiewipes
30x27 cm
Doos 6x48 stuks

www.geleconvoorburg.nl
sales@gelecon.nl
070 33 50 350

Rheosept desinfectiewipes
Mini 20x18 cm
Doos 24x30 stuks

Deze alcoholvrije ontsmettingsdoekjes zijn bestemd voor het reinigen
van harde oppervlakken. De antibacteriële werking helpt de
verspreiding van bacteriën en virussen tegen gaan.

Alcohol Desinfectie Wipes,
12 potten a 200st in doos

Clean 'n Easy hygienische
doeken. 150 stuks in
emmer

WIPES

SP.V611

SP.V560
 

28.406
 

PAPIERWAREN / DISPENSERS

Clean 'n Easy Microdoeken op rol 10x170 stuks. Geschikt voor vele
toepassingen. Maak de helft van de doek vochtig met water en
reinig het oppervlak. Reinigt tot 99,9% bacterievrij.

Poetsrollen 12x220 meter
tissue

Mini poetsrol 1-laags cellulose 12 x 120 meter, kokerloos.. De 
minirollen hebben een breedte van 20 cm. De rollen zijn geschikt 
voor diverse toepassingen, waaronder desinfecteren.

Clean 'n Easy Microdoeken
10x170 stuks op rol

41.310

28.409

44.383

44.360
Compacte poetsroldispenser welke vanuit de kern van de dispenser
naar wens papier geeft. Ook in zwarte variant verkrijgbaar (op
aanvraag).

Poetsroldispenser Mini
Euro Pearl White

Zeepdispenser 900ml
Pearl White

44.386

41.361
Midi poetspapier 2-laags recycled. Kleur: wit. Verpakt per 6 rollen.
Deze rollen zijn geschikt voor in het reinigingsstation (SP.V610).

DIVERSEN

Logomat Houd Afstand
90x150 cm

SP.V616


