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Wat is de Clean Desk?
Nieuw in ons assortiment: een desinfectiezuil die je passend bij je eigen huisstijl kunt bedrukken. De Clean Desk is een ideaal hygiënestation voor de
winkelier, voor kantoren of voor andere openbare gelegenheden waar bezoekers gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Zo verhoog je de veiligheid
voor bezoekers én voor je medewerkers.
Op de volgende bladzijden vind je de volgende informatie:
• Algemene productinformatie
• Inbegrepen bij levering
• Productspecificaties
• Maatwerk mogelijkheden
• Prijzen
• Speciale Clean Desk voor kinderen

Voorbeeld variant 1
standaard, zonder eigen
vormgeving

Voorbeeld variant 3
met eigen ontwerp

Voorbeeld variant 2
met eigen logo en 1 basiskleur van huisstijl
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Algemene productinformatie
De desinfectiezuil is gemaakt van 100% milieuvriendelijk Falconboard, sterk
en stabiel. Het basismodel wordt geleverd met 1 fles handgel en 2 dozen
tissues. De houders voor de tissues zijn gestandaardiseerd, zodat elke tissuebox (25,5 x 13 x 7,5 cm) hier eenvoudig inpast en snel vervangen kan
worden. Eventueel kan je één van de tissueboxen vervangen door een doos
latex wegwerphandschoenen (niet inbegrepen bij levering).
De kartonnen afvalbak kan je eenvoudig via de achterzijde eruitnemen, zodat je die kunt legen en weer terug kan plaatsen.

Inbegrepen bij levering
Onze Clean Desk wordt compleet gemonteerd afgeleverd met:
• 1 fles Dermotect desinfecterende handgel (500ml, ca. 150 doseringen)
• 2 tissueboxen van Tork met elk 100 vellen.
• Kartonnen afvalbak 50 liter

Productspecificaties
•
•
•
•
•

Afmetingen lxbxh: 50x50x100 cm
Gewicht: 2 kg
Materiaal: 100% milieuvriendelijk Hexacomb Falconboard
Basis kleur: wit, print: digitaal CMYK (uv)
Veiligheidsinformatieblad handgel

Maatwerkmogelijkheden
Variant 1
• Standaard, zoals weergegeven in voorbeeld 1 op pagina 2
Variant 2
• Logo wordt geplaatst op de locaties van “Jouw logo” (zie afbeelding)
• 1 basiskleur van je huisstijl wordt gebruikt voor de blauw/groene tekst en
hand illustratie, evenals de bovenzijde van de zuil
• Maximale afmeting logo bxh: 45x30 cm
• Aanleveren in drukkwaliteit, CMYK, bestandsformaat: eps, ai of pdf
Variant 3
• Qua kleuren en illustraties compleet naar wens te bedrukken
• Mogelijk bij minimale afname van 10 stuks
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Prijzen
Variant 1

Variant 2 & 3*

Aantal

1xGel/2x Tissue

4xGel/8x Tissue

1xGel/2x Tissue

4xGel/8x Tissue

1-25 st

€ 99,00

€ 148,00

€ 109,00

€ 158,00

25-50 st

€ 94,25

€ 145,75

€ 103,60

€ 153,25

51-150 st

€ 89,30

€ 141,30

€ 98,10

€ 148,30

*Variant 3 is te bestellen bij een minimale afname van 10 stuks
Navulsets van handgels en tissues, evenals toebehoren (vuilniszakken, markeringstapes, etc.)
kunnen op aanvraag extra bijbesteld worden.
Opmerkingen:
• Levertijd is +/- 5 werkdagen
• Prijzen zijn excl. btw en incl. levering op één
adres in Nederland
• Voor elke geleverde zuil maken we €5,00
over naar het Rode Kruis

Meer informatie
Wil je meer informatie over
de Clean Desk? Neem gerust
vrijblijvend contact op.
078 652 40 60 | info@bvp.nl

Speciale Junior Clean Desk
Er is ook een speciale Junior Clean Desk voor
scholen en kinderdagverblijven. Deze heeft dezelfde indeling als bovengenoemde varianten,
maar is lager (lxbxh: 50x50x70 cm). Je kunt
kiezen uit een blanco variant die kinderen eventueel zelf in kunnen kleuren of één met opdruk
(regenboog en schone handen illustratie).

Blanco

Rainbow

Aantal

1xGel/2x Tissue

4xGel/8x Tissue

1xGel/2x Tissue

4xGel/8x Tissue

5-25 st

€ 79,00

€ 128,00

€ 89,00

€ 138,00

25-50 st

€ 77,40

€ 126,70

€ 87,40

€ 136,40

51-150 st

€ 73,25

€ 123,25

€ 83,50

€ 132,25

Voor de Junior Clean Desk gelden dezelfde opmerkingen zoals hierboven weergeven.
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