
Gewoon schoon

Ontdek hoe u uw zorgomgevingen en behandelruimten eenvoudig schoonhoudt: 

met Wecoline Clean ’n Easy. Kant en klare doeken waarmee u bedden, 

nachtkastjes en sanitair snel en gemakkelijk reinigt. De ideale oplossing voor 

tussentijdse schoonmaak. Bedoeld voor iedereen die géén schoonmaker is, 

maar toch snel en efficiënt wil schoonmaken. Verpleegkundigen, verzorgend 

personeel, therapeuten: nog nooit is het voor hen zo gemakkelijk geweest 

om onverwachte vlekken te verwijderen.

Wecoline Clean ’n Easy

Hygiënisch schoon
in een handomdraai



Wecoline® Clean ’n Easy kant en klare doeken (150 doeken per rol) 

Artikelnr.  Omschrijving  Formaat doek  Per

02036000   Dispenseremmer - interieur 36 x 30 cm  1 rol

02036010    Navulverpakking - interieur  36 x 30 cm  3 rol

02036002  Dispenseremmer - sanitair  36 x 30 cm  1 rol

02036012  Navulverpakking - sanitair  36 x 30 cm  3 rol

02036001  Dispenseremmer - glas en spiegel  36 x 30 cm  1 rol

02036011  Navulverpakking - glas en spiegel  36 x 30 cm  3 rol

02036004  Dispenseremmer - hygiënisch, ethanol 80%  36 x 30 cm  1 rol

02036014  Navulverpakking - hygiënisch, ethanol 80%  36 x 30 cm  3 rol

Het geheim? Kant en klare reinigingsdoeken die al voorzien 

zijn van een reinigingsmiddel. Door de vier kleuren van de 

doeken past elke onervaren ‘schoonmaker’ moeiteloos de 

juiste doek toe. Bij dit systeem hoort een handige, wend-

bare trolley die alles bevat wat voor een snelle schoon-

maak nodig is: emmers met doeken voor interieur, sanitair, 

glas/spiegels en instrumenten, een houder voor 

disposable handschoenen, een afvalzakhouder en twee 

steelhouders. Daarnaast kunt u de kant en klare doeken 

ook binnen handbereik houden met de wandhouder voor 

twee emmers. Uw medewerkers zijn voor een hygiënische 

omgeving voortaan niet meer afhankelijk van een facilitair 

medewerker. Wecoline Clean ’n Easy. De schoonmaak-

ploeg die altijd voor u klaarstaat.

Kant en klare reinigingsdoeken
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Wecoline® Clean ’n Easy accessoires

Artikelnr.  Omschrijving  Formaat  Per

13001119   Houder voor disposable handschoenen 24 x 12,5 cm  1 st

10115759   Vlakmopframe met kunststof zool 23 cm  1 st

03030730   Aluminium telescoopsteel 90 - 160 cm  5 st

10161119   Afvalzak hoes met rits  70 liter 1 st

Wecoline® Clean ’n Easy werkwagens en wandhouder

Artikelnr.  Omschrijving    Per

10554509   RVS Werkwagen voor 2 dispenseremmers incl. afvalzakhouder 70 liter en 2 steelhouders 1 st

10554559   RVS Werkwagen voor 4 dispenseremmers incl. afvalzakhouder 70 liter en 2 steelhouders 1 st

10554569   RVS Wandhouder voor 2 dispenseremmers   1 st


