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Inhoud: 
 

• Dreumex zepen en handreinigers;   
• Handzepen, reinigers en dispensers;  
• Papierrollen, dispensers en toebehoren;  
• Vikan reinigingsartikelen;    
• EHBO artikelen;     
• Disposable artikelen .   

FAMILIEBEDRIJF 
VOS CAPELLE!
TOTAALLEVERANCIER 
VOOR O.A. TUINBOUW, 
OPENBAAR GROEN EN 
SAFETY.

Wij leveren een breed pakket producten
voor de tuinbouwsector, de groene 
sector en de particuliere markt. Ook 
kun je bij onze safety afdeling terecht 
voor werkkleding en -schoeisel, PBM
en hygiëne artikelen.

Wij zijn adviseur en toeleverancier 

• Binnen de tuinbouw voor de sectoren aardbeien 
& kleinfruit, glasgroente, vollegrondsgroente, 
boomkwekerij en sierteelt; 

• Binnen openbaar groen voor groenvoorziening, 
sportvelden, golfbanen, hoveniers en tuincentra;

• Binnen tuinbouwtechniek voor de realisatie van 
complete tuinbouwprojecten met water- en  
klimaattechniek;

• Met een safety afdeling met verkoop van  
persoonlijke beschermingsmiddelen, kleding, 
schoenen en gerelateerde artikelen; 

• Voor particulieren met alles voor in en rond de 
tuin, inclusief een werkplaats voor onderhoud en 
reparaties.

Waarom hygiëne belangrijk 
is voor jouw bedrijf 
 

Een schone en hygiënische werkomgeving is 
prettig, zorgt indirect voor minder ziekte- 
verzuim en draagt bij aan het minimaliseren 
van kruisbesmetting. Daarnaast stellen  
bedrijven en overheden steeds hogere eisen 
aan hygiëne. Ook zijn er kwaliteitssystemen 
zoals Global Gap en HACCP die bepaalde 
richtlijnen stellen aan de hygiëne binnen een 
bedrijf. Het belangrijkste is misschien nog wel 
dat je met de juiste reinigings- en hygiëne-
producten zelf schoon wordt en blijft! 
 
Vos Capelle levert alle materialen om allerlei 
schoonmaakklussen de baas te kunnen en je 
hygiëneplan compleet te maken.

VOSCA hygiënegids 

In de VOSCA hygiënegids vind je ons basis- 
assortiment aan producten die nodig zijn om schoon
en hygiënisch te kunnen werken. Bestellen kan
via jouw adviseur, de winkel of onze webshop.



Kom maar op met die vieze handen 
Tijdens het werk kunnen je handen wel eens flink smerig worden… Niks
mis mee! Maar als het tijd wordt om ze schoon te maken, is een goede
handreiniger onmisbaar. Met een Dreumex handreiniger is dit klusje
zo geklaard! Bij sterke vervuiling reinigt een normale handzeep vaak
onvoldoende. De hoogwaardige handreinigers van Dreumex kunnen
vanwege hun samenstelling deze vervuiling wel goed de baas.

Dreumex Plus
• Handreiniger met 100%  
• natuurlijke silica scrubkorrels
• Geschikt voor zware tot  
• extreme vervuiling
• Met oplosmiddel en krachtige,  
• actieve citrus ingrediënten  
• (citrusgeur)
• Droog aanbrengen, inwrijven  
• tot het vuil vermengd is, daarna 
• goed naspoelen

Dreumex Special
• Handreiniger met 100%  
• natuurlijke silica scrubkorrels
• Geschikt voor middelzware tot  
• redelijk zware vervuiling
• Oplosmiddelvrije pasta met  
• aangename milde geur
• Met weinig water inwrijven tot  
• het vuil vermengd is en goed  
• naspoelen

Dreumex Classic
• Handreiniger met 100%  
• natuurlijke silica scrubkorrels
• Geschikt voor normale tot  
• middelzware vervuiling
• Met oplosmiddel en  
• aangename sinaasappelgeur
• Droog aanbrengen, inwrijven  
• tot het vuil vermengd is, daarna  
• goed naspoelen

Dreumex Wash & Care
• Handreiniger met walnoot  
• scrubkorrels
• Verzorgt de huid door  
• toegevoegde vitaminen en  
• hydraterende bestanddelen
• Bevat oplosmiddelen en is  
• 100% biologisch afbreekbaar
• Inwrijven op droge handen,  
• wassen met weinig water,  
• daarna goed naspoelen

Dreumex Ultra Power Wipes
• Reinigingsdoekjes zonder  
• oplosmiddel
• Geschikt voor handen, harde  
• oppervlakken en gereedschap
• Geperforeerde vochtige doek  
• met scrubzijde, geleverd in pot
• Scheurt niet en kan zonder  
• water gebruikt worden
• Reinigt diep en krachtig maar  
• droogt de huid niet uit

Met een Dreumex 

dispenserpomp is 

de hoeveelheid  

zeep makkelijk  

te doseren.



Zeepdispenser Euro Pearl
• Dispenser voor bag in box  
• flacons van 900 ml
• Vullingsgraad zichtbaar door  
• semi-transparante behuizing
• Gebruiksvriendelijk druk- 
• knopsysteem
• Hygiënisch gesloten systeem

Zeepdispenser Tork S-box
• Dispenser voor Tork zeep- 
• flacons van 1000 ml
• Vullingsgraad zichtbaar door 
• semi-transparante onderzijde
• Gebruiksvriendelijk en  
• eenvoudig te reinigen
• Hygiënisch gesloten systeem

Alcohol handgel CMT
• Gebruiksklare, desinfecteren- 
• de alcoholgel (80%)
• Snelwerkend (30 sec.) en  
• bacteriëndodend
• Dispenserpompje  
• verkrijgbaar
• Verkrijgbaar per 1 en 5 liter

Handzeep Euro Pearl
• Bag in box zeepflacon 900 ml
• Antibacterieel, voldoet aan  
• HACCP normen
• Hygiënisch, ongeparfumeerd  
• en huidvriendelijk
• Verkrijgbaar per stuk of per  
• doos à 12 flacons

Handzeep Tork Premium
• Flacon passend in Tork S-box
• Antibacterieel, voldoet aan  
• HACCP normen
• Hygiënisch, ongeparfumeerd 
• en huidvriendelijk
• Verkrijgbaar per stuk of per  
• doos à 6 flacons

Alcohol handgel Gojo Purell
• Gebruiksklare, desinfecteren- 
• de alcoholgel (70%)
• Bacterie- en virusdodend, te  
• gebruiken zonder water
• Voor veelvuldig gebruik
• Knijpfles à 100 ml of  
• dispenserpompfles à 500 ml

Handzeep navulflacon
• Navulbare flacon van 800 ml  
• voor bag in box systeem
• Eenvoudig te plaatsen
• Na te vullen met o.a. zeep  
• Eurobac 5 liter
• Voor goede hygiëne flacon  
• na een jaar vervangen

Handzeep Euro Mevon
• Compatibel met Tork S-box
• Antibacterieel, voldoet aan  
• HACCP normen
• Hygiënisch, ongeparfumeerd  
• en huidvriendelijk
• Verkrijgbaar per stuk of per  
• doos à 6 flacons

Kies voor een 

optimale hand- 

hygiëne voor hand-

doekpapier om de 

handen te drogen 

na het wassen.

Hygiënisch schone handen
De invloed van bacteriën, en andere onzichtbare vervuiling, wordt vaak 
onderschat. In ons basisassortiment vind je de juiste producten om je 
handen hygiënisch schoon te maken.



Papierdispenser Midi
• Geschikt voor centrefeed  
• handdoekpapierrollen
• Vullingsgraad zichtbaar door  
• semi-transparante behuizing
• Naar eigen wens te doseren,  
• makkelijk af te scheuren

Papierdispenser z-vouw
• Geschikt voor z-vouw  
• handdoekpapier vellen
• Vullingsgraad zichtbaar
• Alleen contact met papier  
• dus geen kruisbesmetting
• Zuinig in gebruik

Papierdispenser Euromatic
• Handdoekrolautomaat met  
• automatische doorvoer
• Vullingsgraad zichtbaar
• Alleen contact met papier •  
• dus geen kruisbesmetting
• Automatische veldosering

Handdoekpapier Midi 275
• Centrefeed handdoekpapier  
• zonder koker
• 100% hoogwaardig cellulose
• Zeer zacht en pluisarm
• Hoog absorptievermogen
• Per 6 rollen (22 cm x 275 mtr)

Z-vouw  papier 1 laags
• Vel-voor-vel uitgifte
• Goed absorptievermogen
• Hygiënisch en efficiënt 
• Voordelig in gebruik
• Met ECO-keurmerk
• Per pak à 20 x 250 stuks

Euromatic papier wit
• Voor Euromatic dispenser 
• (vel-voor-vel uitgifte)
• Hoog absorptievermogen
• Sterk 2-laags cellulosepapier
• Met ECO-keurmerk
• Per 6 rollen (21 cm x 150 mtr)

Handdoekpapier Midi 300
• Centrefeed papierrol
• Cellulose recycling
• Hoog absorptievermogen
• Per 6 rollen (20 cm x 300 mtr)
• Ook in blauw verkrijgbaar  
• (voldoet aan HACCP normen)

Z-vouw papier 2 laags
• Vel-voor-vel uitgifte
• Uitstekende kwaliteit met  
• hoog absorptievermogen
• Hygiënisch en efficiënt
• Met ECO-keurmerk
• Per pak à 20 x 190 stuks

Euromatic papier blauw
• Voor Euromatic dispenser
• Hoog absorptievermogen
• Sterk 2-laags cellulosepapier
• Met ECO- en FCC-keurmerk  
• (voedselverwerking)
• Per 6 rollen (21 cm x 150 mtr)



Toiletroldispenser duo
• Voor traditionele rollen en  
• rollen van maximaal 15 cm
• Vullingsgraad zichtbaar door  
• semi-transparante behuizing
• Tweede rol is te gebruiken als  
• de eerste verbruikt is
• Aan twee zijden afsluitbaar met  
• universele sleutel

Toiletroldispenser doprol
• Voor doprollen van 150 meter
• Vullingsgraad zichtbaar door  
• semi-transparante behuizing
• Door de instelbare rem is de  
• hoeveelheid papier te doseren
• De reserverol verschuift  
• automatisch
• Veel capaciteit en voorraad

Papierproducten
• Keukenrol, optimale absorptie  
• door vochtvangers, per pak à 2  
• rollen (50 vellen per rol)
• Tissues, zacht en comfortabel  
• in gebruik, 2 laags cellulose, per  
• doosje à 100 stuks
• Servetten, 1-laags ¼ gevouwen,  
• hoogwit, per pak à 500 stuks

Toiletpapier
• Gerecycled 2-laags wit papier
• Traditionele rol van 400 vellen  
• met koker
• Goed absorptievermogen
• Sterk papier, voelt zacht aan,  
• aangenaam in gebruik
• Met ECO- en FSC-keurmerk
• Per pak à 10 x 4 rollen

Toiletpapier doprolsysteem
• Gerecycled tissue papier,  
• passend voor doprolsysteem
• Goed absorptievermogen
• Met ECO- en FSC-keurmerk
• Rollengte is gelijk aan vier  
• traditionele rollen
• Voordelig door doseersysteem
• Per 36 rollen (10 cm x 100 mtr)

Er wordt vaak meer

papier verbruikt 

dan je denkt. Zorg 

voor voldoende 

voorraad en grijp 

niet mis.

Opgeruimd staat netjes 
Schoonmaken, opruimen en poetsen is belangrijk binnen het hele 
bedrijf. Of het nu bijvoorbeeld de kantine, de werkplaats of het toilet 
is, met de juiste producten houd je het voor iedereen schoon en netjes. 
Van dagelijkse benodigdheden zoals toiletpapier tot materialen voor 
noodgevallen zoals absorptiekorrels, je bestelt het makkelijk mee met je 
reguliere orders. De meest belangrijke producten vind je in deze gids.



Vloerdispenser papier
• Stevig afrolsysteem voor  
• brede papierrollen
• Op zichzelf staande,  
• praktische dispenser
• Sterk metalen frame, met  
• afscheurrand
• Afmeting 45 x 90 x 45 cm

Absorptiekorrels
• Harde, brandwerende  
• herbruikbare korrel
• Zeer hoog en snel absorptie- 
• vermogen
• Ondergrond blijft stroef
• Per zak à 10 kilo

Afvalbak open
• Compacte kunststof afvalbak,  
• 23 liter, met open deksel
• Staand of hangend te  
• gebruiken
• Afvalzak niet in het zicht
• Wit, afmeting 56 x 34 x 22 cm

Wanddispenser papier
• Stevig afrolsysteem voor  
• brede papierrollen
• Aan de wand te monteren  
• dispenser
• Sterk metalen frame, met  
• afscheurrand
• Afmeting 45 x 30 x 23 cm

Poetslappen
• Tricot poetslappen van  
• gesneden kleding
• Uit shirts en joggingstof
• Pluisarm en goed absorptie- 
• vermogen
• Zacht, met hoge treksterkte
• Per doos à 10 kilo

Vuilniszakken Komo grijs
• 60 x 80 cm, 60 liter, 55 mu
• 20 per rol, 20 rollen per doos

Vuilniszakken T70 blauw
• 70 x 110 cm, 120 liter, 70 mu
• 20 per rol, 10 rollen per doos

Poetspapier industrie
• Poets- of handdoekpapier  
• van 100% recycling vezels
• Extra hoge treksterkte en  
• veel volume
• Stevig 3-laags verlijmd papier
• Blauw volgens HACCP-norm
• Per rol (37 cm x 400 mtr)

Poetsdoeken
• Poets- of sopdoek voor  
• allround schoonmaakwerk
• Afmeting 38 x 40 cm
• Stevige doek van goede  
• kwaliteit (140 gr/m2)
• Per displaydoos à 65 stuks

Ontsmettingsmat
• Voetontsmettingsmat of  
• desinfectiemat, 60 x 90 cm
• Poreus, foam gevuld,  
• onderzijde vloeistofdicht
• Neemt 5 tot 8 liter  
• ontsmettingsvloeistof op



Vikan schrobbezem
• Harde, kortharige schrobbezem  
• of vloerschrobber
• Breedte o.a. 30,5 cm en 47 cm
• Geschikt voor diverse vloeren  
• en ondergronden
• Past op Vikan stelen met  
• schroefdraadaansluiting 
• Ook verkrijgbaar als luiwagen  
• met watertoevoeraansluiting

Vikan vloertrekker
• Kunststof vloertrekker met  
• enkele, zachte rubber lip
• Breedte o.a. 50 cm en 70 cm
• Spatvrij dankzij overstekende  
• rand aan de bovenzijde 
• Dicht langs wanden te  
• gebruiken door schuine lip
• Past op Vikan stelen met  
• schroefdraadaansluiting

Vikan waterborstel
• Verstelbare zachte wasborstel  
• met watertoevoeraansluiting
• Afmeting 24 x 13 cm 
• Zeer zachte, gespleten borstel-
• haren (ook droog gebruik)
• Houdt vocht en reinigings-
• middel goed vast
• Past op Vikan waterdoorlaat- 
• bare stelen

Vikan werkborstel
• Hand- of schrobborstel met  
• zeer harde borstelharen
• Afmeting 20 x 7 cm
• Voor hardnekkige vervuiling
• Met ergonomisch gevormde  
• handgreep en ophangoog 
• Ook verkrijgbaar als afwas- 
• borstel met korte steel

Vikan toebehoren
• Ergonomische ballastschop  
• met gebogen steel en D-greep
• Emmer 12 liter met RVS hengsel  
• en literaanduiding
• Volledig kunststof of aluminium  
• met kunststof stelen
• Waterdoorlaatbare stelen, vast  
• of telescopisch

Onze Vikan basis-

kleuren zijn groen,

blauw, rood, wit en

geel. Andere 

kleuren kunnen we 

uiteraard op maat 

bestellen.

Vikan Colour Coding 
Met het Vikan Colour Coding systeem worden schoonmaakproducten 
aan een kleur gekoppeld voor gebruik in specifieke gebieden of taken. 
Dit vermindert de kans op kruisbesmetting aanzienlijk. Vikan schoon-
maakartikelen zijn gemaakt van slijtvast materiaal, hebben een lange 
levensduur en zijn geschikt voor o.a. de voedselverwerkende industrie. 
In deze gids vind je een greep uit ons assortiment.



Verbandtrommel BHV
• Grote, zeer uitgebreide  
• verbandtrommel (type A)
• Geschikt voor bedrijfsmatig  
• gebruik (10+ personen)
• Voorzien van kleurenwijzer
• Geleverd met wandhouder

Verbandtrommel HACCP
• Uitgebreide verbandtrommel  
• (type B)
• Geschikt voor bedrijfsmatig  
• gebruik (tot 10 pers.)
• Inhoud HACCP gericht
• Geleverd met wandhouder 

Verbandtrommel auto
• Kleine verbandtrommel
• Geschikt voor in de auto of  
• bedrijfswagen
• Verplicht in veel EU landen
• Geleverd met wandhouder

Pleisterautomaat
• Wandautomaat voor twee  
• Salvequick vullingen
• Pleister komt met één  
• zelfklevend vlak vrij
• Verschillende vullingen  
• verkrijgbaar (ook HACCP)

Pleisters Salvequick
• Salvequick HACCP, blauw en  
• detecteerbaar, waterproof
• Salvequick plastic, sterk en  
• soepel, waterproof
• Salvequick textiel, elastisch,  
• voor all-round gebruik

Pleisters detecteerbaar
• Sterke, waterbestendige  
• wondpleisters
• Goed zichtbaar door blauwe  
• kleur
• Geschikt voor voedings- 
• industrie
• Los per 100 stuks of op rol

Pleisterverband
• Rekbare vliesstofzwachtel op  
• rol, 2,5 cm x 4,5 meter
• Zelfklevend (cohesief ), sterk,  
• elastisch en scheurbaar
• Kleeft niet aan de wond, de  
• huid of het haar 

Insectenbeten
• Deetspray 40%: ter  
• voorkoming van diverse  
• insectenbeten
• Aspivenin vacuümpomp: uit- 
• zuigset voor diverse insecten
• Trix Tekenlasso: eenvoudig en  
• veilig teken verwijderen

Controleer regel-

matig of je EHBO

spullen in orde

zijn en voorkom

verassingen bij
letsel en

ongelukjes.

Een ongeluk zit in een klein hoekje



Waarom wegwerp?
Disposable kleding, of wegwerpkleding, vormt een onmisbare buffer in
omgevingen waar hygiëne een belangrijke rol speelt. Het beschermt je
tegen gezondheidsrisico’s, zorgt voor je persoonlijke hygiëne en voor-
komt kruisbesmetting. Vooral in de tuinbouw en voedselverwerkende
industrie is het dragen van disposable kleding cruciaal, maar ook bij 
andere bedrijven kunnen disposables uitkomst bieden.

Handschoen latex wit
• 100% natuur rubber latex
• Gepoederd, glad, met rolrand
• Goede bescherming tegen  
• bacteriën en virussen
• Ook verkrijgbaar in poedervrij  
• of in de kleur blauw
• Maat S t/m XL 
• Per doos à 100 handschoenen,  
• 10 dozen per overdoos

Handschoen nitril blauw
• 100% synthetisch rubber
• Poedervrij, glad, met rolrand
• Alternatief bij latexallergie
• Bestand tegen olie, vet en  
• bepaalde chemicaliën
• Maat S t/m XXL 
• Per doos à 100 handschoenen,  
• 10 dozen per overdoos
• Andere kleuren op aanvraag

Handschoen vinyl wit
• 100% polyvinylchloride (PVC)
• Gepoederd, glad, met rolrand
• Alternatief bij latexallergie
• Zeer goed tastgevoel
• Bestand tegen olie, vetten,  
• zuren en basen
• Maat S t/m XL 
• Per doos à 100 handschoenen,  
• 10 dozen per overdoos

Schoenovertrek blauw
• PE kunststof, dikte 40 mu
• Geruwd, met elastiek verwerkt  
• in de bovenrand
• Makkelijk aan te trekken,  
• sluiten goed aan op schoeisel
• Afmeting 36 x 15 cm
• Per zak à 100 stuks, 20 zakken  
• per overdoos

Laarsovertrek transparant
• LDPE kunststof, dikte 70 mu
• Geruwd, met elastiek verwerkt  
• in de bovenrand
• Ruime instap, dus makkelijk aan  
• te trekken
• Afmeting 53 x 43 cm
• Per zak à 50 stuks, 20 zakken  
• per overdoos

Kies voor iedere

klus de juiste weg-

werphandschoen

en voorkom
onhygiënische 

situaties



Overall Kimberly Clark
• Kleenguard A50 blauw
• Met 2-weg rits en capuchon, 
• elastiek in manchetten
• Ademend en antistatisch
• Beschermt tegen stofdeeltjes  
• en chemisch spatten
• Maat M t/m XXL

Wegwerpoverall
• Non woven PP overall
• Met rits en capuchon
• Voor eenmalig gebruik 
• Kleuren op aanvraag
• Maat M t/m XXL
• Verpakt per stuk, 50 stuks per  
• overdoos

Bezoekersjas
• 40 grams non woven PP jas
• Met drukknopen, lang model 
• Voor eenmalig gebruik 
• Kleuren op aanvraag
• Maat M t/m XXL
• Verpakt per stuk, 100 stuks  
• per overdoos

Wegwerpschort
• PE kunststof, dikte 25 mu
• Geruwd, met nekband
• Tegen vuil en vocht
• Voor eenmalig gebruik 
• Afmeting 125 x 80 cm
• Per zak à 100 stuks, 10 zakken  
• per overdoos

Mouwovertrek
• PE kunststof, dikte 20 mu
• Glad, met elastiek aan boven- 
• en onderzijde
• Voor eenmalig gebruik 
• Afmeting 40 x 20 cm
• Per zak à 100 stuks, 20 zakken  
• per overdoos

Wegwerpbaret
• Haarnet, non woven PP
• Latexvrij, met elastiek
• Voor eenmalig gebruik
• Kleuren op aanvraag 
• Afmeting 50 cm
• Per zak à 100 stuks, 20 zakken  
• per overdoos

Vingerling latex
• 100% natuur rubber latex
• Poedervrij, kleur naturel
• Dikke kwaliteit, extra stevig
• Goede grip op kleine delen  
• en producten 
• Maat M t/m XXL (3 t/m 6)
• Per zak à 50 stuks

Vingertops latex
• 100% natuur rubber latex
• Poedervrij, kleur wit
• Sluit strak aan, flexibel en  
• goed vingergevoel 
• Maat S t/m XL (2 t/m 5)
• Per zak à 100 stuks, 36 zakken  
• per overdoos

Wegwerppet
• Peakcap, non woven PP
• Met klep en elastiek aan  
• achterzijde
• Voor eenmalig gebruik 
• Afmeting 20 cm
• Per zak à 100 stuks, 10 zakken  
• per overdoos



VOSCA HYGIËNEGIDS
Wij leveren een breed pakket producten
voor de tuinbouwsector, de groene  
sector en de particuliere markt. Ook kun 
je bij onze safety afdeling terecht voor
werkkleding en -schoeisel, PBM
en hygiëne artikelen. In deze gids vind je
ons basisassortiment op hygiënegebied.

Bestellen
Interesse in producten uit de VOSCA
hygiënegids? Je kunt bestellen bij jouw
adviseur, in onze winkel of eenvoudig
en snel via onze webshop. 

Misschien zoek je een vergelijkbaar
product wat niet in ons basisassortiment
zit. Geef gerust aan waar je naar op zoek
bent, we denken graag met je mee!

Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Vos Capelle 
houdt zich het recht voor om producten te verbeteren en/of aan te passen 
zonder voorafgaand bericht. 

Vos Capelle   
Hoofdstraat 35 | 5161 PD Sprang-Capelle
0416 - 311 326 | info@voscapelle.nl | www.voscapelle.nl 

Verkrijgbaar bij:


