Horeca
Keuken
Voedingsindustrie
Oeps !! ....
Er zit een pleister in het eten!!

PREMIUM DEALER

Dit zal u niet meer overkomen
met onze HACCP producten .!!
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Altijd een pleister op maat bij de hand in de
voedingsindustrie, professionele keuken en horeca
Waarom blauwe pleisters?
Blauwe pleisters zijn wondpleisters met een opvallende blauwe kleur. Ze zijn wettelijk verplicht
in de horeca en moeten voldoen aan strenge HACCP-eisen om de hygiëne op plaatsen waar
voedsel wordt bereid te waarborgen. In levensmiddelen komt de kleur blauw van nature niet
voor. Daarom kan een losgeraakte pleister direct met het oog opgespoord worden. Ook zorgt
het metaalstripje in de pleister ervoor dat de pleister snel gevonden en uit het
voedselbereidingproces verwijderd kan worden.

Blauw = beter zichtbaar
Hoe gebruikt u blauwe pleisters?
Blauwe pleisters horeca gebruikt u als vervanging voor de huidkleurige pleister. Ze zijn in de horeca,
voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie verplicht. Ze zijn verkrijgbaar in onze webshop in
verschillende soorten en maten.
HEKA PLAST detectable wondpleisters zijn makkelijk detecteerbaar door de aluminium strip onder het
wondkussen en de opvallende blauwe kleur. Dragermateriaal is gemaakt van verbeterde PE samenstelling
waardoor de pleisters sterker zijn dan gewoon PE. Het wondkussen hecht niet aan de wond en laat zich
daardoor pijnloos verwijderen.

Blauwe pleister op rol

Heka blauwe pleisterstrips
Verpakt per formaat in een doosje
van 16 x 9,5 x 3,5 cm.

100 st.

PL 5210

100 st.

PL 5220

100 st.

100 st.

PL 5280

Afmeting
Omschrijving
Detect. pleisterstrips 19x72 mm
Detect. pleisterstrips 25x72 mm
Detect. vingerstrips 120x20 mm
Detect. vingerstrips 180x20 mm

Art.nr.
PL 5210
PL 5220
PL 5280
PL 5270

PL 5270

€
€
€
€

Prijs
3,44*
4,05*
4,96*
5,72*

HACCP
Blauwe detecteerbare pleister op rol met een
lengte van 5 meter en in breedtes van 6 of 8 cm.
In handige dispenserdoos
Omschrijving

Best.nr. p.stuk

Blauw detectable pleisterrol 6 cm

PL 6220

€ 4,88*

Blauw detectable pleisterrol 8 cm

PL 6230

€ 6,86*

Blauwe pleister

Safe blauwe Pleisterbox

Wij hebben een assortiment
blauwe detecteerbare pleisters
samengesteld.

Dispenser met een assortiment
van 90 blauwe detecteerbare
pleisters.

Assortiment van 20 stuks
in hersluitbaar gripzakje..

Inhoud:
25 wondpleister 72x19 mm
25 wondpleister 72x25mm
25 vingertoppleister 72x45mm
15 vingerpleister 180x20mm

Blauwe pleister 100 x 6 cm om
zelf op maat te knippen.
In hersluitbaar gripzakje.
Makkelijk als aanvulling of
vervanging in uw verbandkoffer
en pleisterdoosje zodat u aan alle
eisen voldoet en een blauwe
pleister bij de hand heeft
Omschrijving
blauwe pleisters assortiment

Art.nr.
PL 5205

Prijs
€ 1,24*

blauwe pleister 100 x 6 cm

PL 6225

€ 1,24*

Blauwe hechtpleister
Met de Heka plast hechtpleister
HACCP textiel zet u eenvoudig
allerlei kompressen, verband
en, windsels en/of zwachtels
eenvoudig vast. Het gebruik
van klemmetjes is hiermee
overbodig. Niet detecteerbaar

Art.nr.
PL 2082

Omschrijving

Best.nr.

Safe Pleisterbox HACCP

PL 2010

p.stuk
€ 13,83*

Salvequick pleisterdispenser
Dispenser met detecteerbare
pleisters.
70 detecteerbare pleisters.
De inhoud van de dispenser is
ook los te bestellen om deze na
te vullen.

Detectable refill 6735 CAP
Elke navulling bevat
35 zelfklevende blauwe pleisters

Formaat 2,5 x 500 cm
Omschrijving
Hechtpleister blauw 2,5 cm

Kunststof box (blauw) met transparante deksel en
een wandhouder. (incl. bevestigingmateriaal).
Afmetingen: (LxBxH) 15,5 x 5,5 x 12,5 cm

Prijs
€ 0,70*

Pleisterdoos HACCP

21 stuks 72 x 19 mm
14 stuks 72 x 25 mm
Omschrijving
Art.nr. Prijs
008103 € 31,50*
Salvequick dispenser
Salvequick refill 635 CAP
006735 € 11,20*

Snogg Soft Next blauw 6 cm breed
Blauwe kleur (HACCP)
(Niet magnetisch
detecteerbaar)

Met name geschikt voor de
horeca en voedingsindustrie.
Pleisterdoos speciaal voor de voedingsindustrie (o.a.
bakkerijen, vleesverwerking etc.. en de horeca.
Gebruik deze pleisterdoos naast de verbandkoffer om
te voorkomen dat de verbandkoffer binnen de kortste
keren niet meer compleet is doordat de schaar,
pleisters en andere vaak gebruikte artikelen uit de
verbandkoffer verdwijnen na gebruik. Afmetingen
pleisterdoosje: 21 x 12,5 x 4,5 cm
Omschrijving
Pleisterdoos Safe HACCP

Best.nr. p.stuk
066244

€ 8,99*

6 cm breed en verkrijgbaar
in lengtes van 100 en 450
cm.
De 450 cm rol is geschikt
voor de pleisterautomaat
Art.nr. Prijs
Omschrijving
Snogg Soft Next blauw 6 x 100 cm 12324 € 7,49*
Snogg Soft Next blauw 6 x 450 cm 12344 € 12,84*

HACCP

PREMIUM DEALER

Voor de voedingsindustrie, professionele keuken en horeca
Heka verbandkoffer HACCP blauw

Medi Multi
Inhoud verbandkoffer

De Verbandkoffer HACCP is speciaal geschikt voor de
horeca en voedingsindustrie vanwege de branche
gerelateerde inhoud.
De inhoud voldoet namelijk aan de richtlijnen van het
Oranje Kruis 2016 én is aangevuld met speciale blauwe
HACCP producten, een traumazwachtel en producten voor
de verzorging van brandwonden.
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TR 0088

gaaskompres zestientje 5 x 9 cm STERIEL
gaaskompres 10 x 10 cm STERIEL
gaaskompres niet-verklevend 10 x 10 cm STERIEL
elastisch hydrofiel windsel 6 cm
ideaal zwachtel 5 m x 8 cm
zelfklevend fixatiewindsel 4 x 8cm
traumazwachtel 10 x 18 cm
snelverband gerold model no. 3 (10 x 12 cm) STERIEL
wondsnelverband no. 2 (6 x 8 cm) STERIEL
desinfectants 30 ml
eerste hulp schaar
splinter pincet rvs Feilchenfeld 9 cm
handschoenen vinyl paar maat L
synthetische wattenrol 3 m x 10 cm
driekante doek non-woven
kleefpleister blauw HACCP rol 5 m x 2,5 cm
wondpleister assorti blauw HACCP 20 stuks
wondpleister textiel (10 stuks) 10 x 6 cm
wondhechtingstrips (5 stuks) 6 x 100 mm STERIEL
reddingsdeken zilver/goud 210 x 160 cm
beademingsdoekje
brandwondenkompres 10 x 10 cm STERIEL
sachet brandwondengel
stroomdiagram

Kortom de Verbandkoffer HACCP is de ideale koffer voor
de horeca en voedingsindustrie.
ABS, kleur blauw
vakindeling, plexiglas scheidingspanelen
afmetingen 32 x 22,5 x 12 cm.
wandbeugel
wordt geleverd inclusief inhoud

Uiteraard kunt u on-line uw
bestelling plaatsen.

www.safe-products.nl

Prijs
Art.nr.
Omschrijving
Heka verbandkoffer HACCP blauw TR 0088 € 47,50*

Op onze website vindt u nog meer
producten voor de EHBO en BHV
Prijzen geldig tot 31-03-2018
Alle prijzen onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen.
Prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten.
Prijzen gemarkeerd met een sterretje* hebben 6% BTW
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Weezenhof 3453
6536 GP NIJMEGEN
Telefoon (024) 3886981
(084) 8846404
Fax
info@safe-products.nl
E-mail
Website www.safe-products.nl

