
Kies hieronder de nodige bescherming voor uw klanten & personeel en vraag uw offerte aan via 
info@bielenprodukten.be of +32 (0)11 81 91 41. 

Na ontvangst van dit ingevulde formulier ontvangt u van ons binnen 24u een op uw maat gemaakte offerte. 
U vindt al deze artikelen samen met meerdere opties terug op onze website via deze link.

Wegens de huidige toestand kan het zijn dat u een alternatief artikel ontvangt dan het vernoemde. Wij brengen u hiervan steeds op de hoogte. 
Omwille van de huidige situatie zijn we genoodzaakt om voor het totaalbedrag van uw bestelling een betaling vooruit te vragen via proforma factuur. Wegens de huidige schaarste op de markt, dienen ook wij als 

groothandel onze toeleveranciers contant te betalen. Enkel op die manier krijgen wij en u zekerheid op reservatie en levering.

HYGIËNE PAAL
Deze samenstelling geldt enkel als voorbeeld.

Informatiebord
Apart te bestellen.

AANTAL: ST

Hygiëne paal RVS met verzwaarde voet en opvang tray (excl. accessoires)
Samen te stellen naar wens. Ook verkrijgbaar in basic versie.

AANTAL: ST

OPTIE A: BIBOX dispenser met sensor - verkrijgbaar in zwart en wit
OPTIE B: Dispenser 1000ml navulbaar met elleboogbediening wit
Wij voorzien de vullingen op uw offerte.
OPTIE: 

OPTIE A: Terracyclic bin 13l - verkrijgbaar in zwart en wit
OPTIE B: Afvalbak 25l - verkrijgbaar in zwart en wit
Beide aan de paal te bevestigen.

Opening voorzien voor het bevestigen van desinfectiemiddel
Zie ommezijde voor BD-Max. 

Wandhouder voor handschoenen of papieren zakdoekjes
Zie ommezijde voor vullingen

AANTAL: ST

TIME TO PLAN 
Met deze pasklare oplossingen willen 
wij de overgang naar de heropstart van 
uw bedrijf alvast ontzorgen. 
 

#alleskomtgoed

STAY
HEALTHY

KLEUR: AANTAL: ST

OPTIE: KLEUR: AANTAL: ST

De toebehoren zijn ieder afzonderlijk ook muuraanhechtbaar.

https://www.bielenprodukten.be/nl/reiniging/desinfectie-hygiene
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BD-Instant ontsmettende handalcohol
VERPAKKING: 500ml / 1 doos = 12 stuk

AANTAL: DS

BD-Instant ontsmettende handalcohol
VERPAKKING: 5l / 1 doos = 4 stuk

AANTAL: DS

Handschoen nitril - zwart of blauw 
VERPAKKING: pak = per 100 stuk

AANTAL: PAK

Mond- en neusbeschermer 100st
VERPAKKING: pak / 1 doos = 20 pak

AANTAL: DS

Mondmasker FFP1 Type I
VERPAKKING: 1 pak = 50 stuk

AANTAL: PAK

Tork extra soft papieren zakdoekjes
VERPAKKING: 1 doos = 30x100 stuk

AANTAL: DS

BD-Max oppervlakte desinfectiemiddel
VERPAKKING: 750ml / 1 doos = 6 stuk

AANTAL: DS

Tork reflex portable vel per vel
incl. 1 rol 

AANTAL: ST

BDR5 onderhoudsmiddel met desinfectie
VERPAKKING: 5l / 1 doos = 4 stuk

AANTAL: DS

Inox rekje + doseerpomp 20ml voor 5l
VERPAKKING: per stuk

AANTAL: ST

Tork reflex rol 2-laags M4 150m 450 vel
VERPAKKING: 1 doos = 6 stuk

AANTAL: DS

ST

PAK

ST ST

BEDRIJFSGEGEVENS     
(Gelieve onderstaande volledig en in HOOFDLETTERS in te vullen. Bent u reeds klant? Gelieve enkel de velden met een * in te vullen.)
Naam bedrijf: *   ...........................................................................................................................................................................................................
Sector:    ...........................................................................................................................................................................................................
Adres:    ...........................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon: *  ...........................................................................................................................................................................................................
Functie:    ...........................................................................................................................................................................................................
BTW n°:    ...........................................................................................................................................................................................................
E-mail: *    ...........................................................................................................................................................................................................
Tel. n°: *    ...........................................................................................................................................................................................................
Datum gewenste levering: ...........................................................................................................................................................................................................

KLEUR:

ST

Food-Wipes onderhoud 200 vel
VERPAKKING: per stuk / 1 doos = 12 stuk

AANTAL: DSST

ACCESSOIRES

OPPERVLAKTE HYGIËNE

MOND- EN NEUSBESCHERMING

HANDHYGIËNE


