


TOPP UW HYGIËNESPECIALIST

Hygiëne, veiligheid en gezondheid
Een hygiënische, schone en goed verzorgde werk- en leefomgeving is van groot belang voor onze veiligheid en 
gezondheid. Rond de tijd dat het TOPP concept in 1999 vanuit de VS naar Nederland kwam werden mensen zich 
hier steeds meer bewust van. Bij TOPP zetten we onze kennis en middelen in om dit bewustzijn te vergroten en 
oplossingen te bieden om ook in uw organisatie een optimaal hygiëneniveau te bereiken.

Uniek in de wereld
Wereldwijd levert TOPP een absoluut unieke wekelijkse of periodieke diepreinigingsservice van toiletgroepen 
waardoor het hygiëneniveau zichtbaar verbetert en het onderhoud aanmerkelijk wordt vereenvoudigd. Een 

ondernemer of organisatie het beste voor heeft met gasten, klanten, patiënten of medewerkers. Kortom elke 
toiletgebruiker kan dit bijzonder waarderen.

Leveringsprogramma
Al dan niet in combinatie met deze unieke service levert TOPP een compleet programma 
voor toilet, keuken en algemene hygiëne, zoals:

Hygiëne op maat

met een regionale franchisenemer. Omdat deze zelfstandige ondernemer uw vaste aanspreekpunt is kent hij uw 
wensen en kan hij snel uw vragen beantwoorden. Op basis van een inventarisatie bieden wij maatwerk dat past 
binnen uw visie en budget. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvende afspraak.

Dispenser-inrichting van toiletgroepen op basis van bruikleen, huur of koop
Hygiëne-producten zoals:    
   -  Gerecyclede handdoekjes, toiletpapier, poetspapier
   -  Co2-neutraal geproduceerde handdoekjes en toiletpapier
   -  Handdoekrollen non-woven en katoen
   -  Milieuvriendelijke luchtverfrissers
   -  Handreinigingsmiddelen
   -  Veilige en milieuvriendelijke reinigingsmiddelen
   -  Professionele vaatwasmiddelen incl. service
   -  Afvalzakken in alle soorten en maten

Watervrije urinoirs, incl. periodiek onderhoud
Hygolet toiletbrillen incl. periodiek onderhoud
Huur schoonloopmatten, incl. was/wisselservice
Levering van logomatten, incl. was/wisselservice



TOPP WEKELIJKSE DIEPREINIGING SANITAIR

Wekelijkse diepreiniging sanitair

Wekelijks onderhoud van uw sanitair Daardoor verhoging van uw 
hygiëneniveau en tegen beperkte kosten

Hygiënisch schone toiletten ook op de 
lastig bereikbare plaatsen zoals onder 
de randen

Door een kiemdodende coating kunnen 
vuil en bacteriëren zich gedurende 
7 tot 9 dagen niet hechten

Voorkomt verspreiding van 
overdraagbare ziektekiemen

De coating voorkomt tevens 
aanhechting van water, kalk etc.

Indien gewenst is in overleg ook andere 
frequentie mogelijk

Geen langlopende contracten

Het sanitair uitsluitend reinigen met 
water i.c.m. een spons of doek is 
afdoende

In deze service is het onderhoud van 
luchtverfrissers, zeepdispensers en 
urinoirroosters inbegrepen

Besparing op schoonmaakkosten 
(manuren en schoonmaakmiddelen)

Service dameshygiëneboxen en 
luierbakken optioneel
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TOPP SERVICE DISPENSERS

Service dispensers

Periodiek onderhoud van dispensers

Luchtverfrissers

Handzeep en Foamzeep

Dameshygiëneboxen

Luierbakken

Urinoirroosters

Tijdig vervangen en bijvullen

U heeft er geen omkijken meer naar

U hoeft niet te investeren in dispensers

Altijd werkende dispensers

In combinatie met deze service bewaken wij, in overleg met u, uw voorraad. Dus nooit meer misgrijpen!



TOPP PERIODIEK REINIGEN

Periodiek reinigen

Achterstallig onderhoud verdwijnt

Betere uitstraling van uw toiletruimte

Sanitair wordt qua hygiëne teruggebracht 
in nieuwstaat

Ook 100% schoon op de verborgen 
plaatsen, zoals onder de randen

Originele glans van porselein en chroom 
komt terug

Zekerheid tot goed resultaat

Wij werken met speciaal opgeleide 
medewerkers (specialisten)

Een TOPP medewerker 
verzorgt tevens vloer- en 
wandreiniging

VOOR VOOR
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TOPP DISPENSERS

Dispenserlijn TOPP

Strak wit design

Mogelijkheid tot personaliseren door middel van verschillende inlays (meerprijs)  

Volledige lijn in RVS-look verkrijgbaar



TOPP DISPENSERS

Gepersonaliseerde dispenserlijn

Strak wit design

Mogelijkheid tot personaliseren door middel van verschillende inlays (meerprijs)  

Volledige lijn in RVS-look verkrijgbaar



TOPP OVERIGE DISPENSERS



TOPP AIR-GEL

TOPP AIR-GEL

Keuze uit 9 verschillende geuren

Uniek, eigen TOPP product

Werkt op basis van verdamping

De gel is volledig biologisch afbreekbaar

Eenvoudig in gebruik

Geen onderhoud nodig

Air-gel levensduur: Afhankelijk van het 
type geur 5 tot 10 weken

Leverbaar in mix-dozen van 6 en 12 stuks

Te verkrijgen in combinatie met een 
eenvoudige dispenser zonder kostbare 
elektronica

Geurbeleving kan versterkt worden door 
middel van een fan in de dispenser

Verkrijgbaar in 9 unieke 
geuren



TOPP TOILET ACCESSOIRES

Luchtdrogers

Toiletborstelgarnituur

Toiletbrillen

Wandcommode



MULTI  MIRROR

Satino Multi Mirror All-In-One

Stijlvol en duurzaam ontwerp

All-In-One

Handdoekpapier

Zeep

Geurbeleving

Het opmerkelijke all-in-one concept boven de wastafel biedt uw gasten optimale hygiëne en comfort.

Uiteraard levert TOPP de 
bijbehorende vullingen en 
accessoires. Maatwerk is 
daarbij bepalend. TOPP 
neemt u de zorg uit handen.



TOPP HYGIËNEPAPIER

Hygiënepapier

Duurzaam geproduceerd

Europees Ecolabel

FSC Recycled

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding

Functionaliteit en gebruiksgemak

Satino hygiënepapier wordt duurzaam geproduceerd door Van Houtum.
Met de bijbehorende tijdloze, witte dispenserlijn kiest u voor een slim totaalconcept.

Uiteraard levert TOPP de 
bijbehorende Satino vullingen. 
Maatwerk is daarbij bepalend. 
TOPP neemt u de zorg uit 
handen.



SATINO BLACK

Satino Black dispensers

Stijlvol en duurzaam design

Cradle to Cradle

Co2-neutraal

Europees Ecolabel

Recycled materiaal

Unieke toiletbeleving

Innovatief concept

Gedurfd, verrassend, eigenzinnig

Met Satino Black verandert TOPP uw toiletruimten in het visitekaartje van uw 
bedrijf. Gun uw bezoekers de unieke Satino Black toiletbeleving. 

Uiteraard levert TOPP de 
bijbehorende Satino Black 
vullingen. Maatwerk is daarbij 
bepalend. TOPP neemt u de 
zorg uit handen.



TOPP POETSPAPIER

Poetspapier

Dispensers

Zeer uitgebreid assortiment

Groot absorptievermorgen

Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

Met en zonder scheurhuls

Met en zonder perforatie

Mogelijkheid voor bruikleendispenser



TOPP HANDDOEKROLLEN

Non Woven en Katoenen Handdoekrollen

Goed alternatief voor handdoekpapier

Uitstekend absorptievermogen

Voelt zacht aan

Geen afval in uw toiletruimte

Keuze uit kunststof wit of RVS-look 
dispensers

Wegwerp product

Non woven Katoen 

Goed alternatief voor handdoekpapier

Uitstekend absorptievermorgen

Voelt zacht aan

Geen afval in uw toiletruimte

TOPP haalt de vuile rollen bij u op en 
wisselt deze voor schone

Schone rollen zijn hygiënisch verpakt

Leverbaar in witte en blauwe rollen



TOPP REINIGINGSMIDDELEN

Allesreiniger, sanitairreiniger en oven- en 
grillreiniger werken op basis van micro-
organismen (zgn. probiotica) en zijn dus 
vrij van agressieve chemicaliën en vrij van 
P & H zinnen.

Allesreiniger is tevens de ideale 
glasreiniger, dus minder soorten producten 
nodig

Leverbaar in combinatie met een HACCP 
keukenkaart

Professionele reinigingsmiddelen

Sterke concentraten met doseerpomp 
(wandmontage of handpomp)

Zeer voordelig in gebruik

Eenvoudig in gebruik

Milieuvriendelijk



TOPP VAATWASMIDDELEN

Vaatwasmiddelen

Vaatwasmiddelen chloorvrij 

Vaatwasmiddelen chloorhoudend

Naglansmiddelen

Broxo-zout ten behoeve van 
waterontharders

Doseerpomp voor de juiste doseringen 
vaatwasmiddel en naglans

Geen stank

Professionele en snelle storingsdienst

Periodiek onderhoud (minimaal 1 x per 
jaar) van pomp, slangetjes, titratietest, 
meting temperatuur afwaswater etc.



TOPP HANDREINIGINGSMIDDELEN

Handreinigingsmiddelen

Garagezeep voor werkplaats en / of industrie

Ph-neutrale handzeep in 5-liter can of in 
cartridges

Co2- neutraal en cradle to cradle 
geproduceerde handzeep in cartridges

Alcoholgel in 5-liter can of in cartridges

Anti bacteriële zeep in cartridges voor o.a. 
keukens of voedingsmiddelenbranche

Bacteriostatische handzeep in 5-liter can 
voor o.a. keukens of voedingsmiddelen 
branche

In combinatie met bijbehorende dispensers



TOPP AFVALZAKKEN

Afvalzakken

Ook zware kwaliteit (denk o.a. aan 
keukenafval) uit voorraad leverbaar

Zeer uitgebreid assortiment

HPDE en LDPE kwaliteit

In diverse kleuren en afmetingen

Gegarandeerde kwaliteit

Optie tot Co2-neutrale afvalzakken



TOPP SCHOONLOOPMATTEN

Schoonloopmatten, huur met was/wissel

Matten geschikt voor buiten, zonder was/wissel

Ruwe nylonvezels in combinatie met 
traditionele solution dyed nylonvezels

Door “schraapvezel” wordt zand gemakkelijk 
van de schoenen gelopen

Leverbaar met én zonder rubberen
afwerkrand

Rafelt niet, reduceert pluisvorming

De 100% nitril rubberen rugzijde voorkomt 
opkrullen en barsten

Mogelijkheid tot antislip rugzijde voor op 
tapijt of  vloerbedekking

Geen investering door middel van 
huurconstructie en was/wisselsysteem

Daardoor altijd een schone goed werkende 
schoonloopmat

Was/wisselfrequentie naar uw wens in te 
vullen

Voorkomt slijtage aan vloeren



TOPP LOGOMATTEN

Premium logomatten

Premium kwaliteit logomatten

Geen ontwerpkosten

Minimale afmeting 60 x 85 cm

Maximale afmeting 200 x 550 cm

Verbetert de uitstraling van uw bedrijf

Levensduur van minimaal 5 tot 7 jaar bij 
regelmatige was/wissel service

Mogelijk in combinatie met was/wissel 
service voor optimale werking

Daardoor ook betere uitstraling van 
uw bedrijf

Snelle levertijd

100% klanttevredenheidsgarantie!

Marketing-tool

HD logomatten



URIMAT

Urimat Duurzaam

Geurloos

Hygiënisch

Waterbesparend

Geen chemicaliën

Inkomsten mogelijk via reclame in 
watervrij urinoir  

TOPP onderhoudt uw watervrije urinoir

De hygiëne blijft op een hoog niveau

Het tijdig vervangen van de MB-ActiveTrap 
wordt door ons gegarandeerd

Met de service van TOPP geen stank

BINNENKANT MB-ACTIVETRAP

BUITENKANT MB-ACTIVETRAP



HYGOLET

Hygolet

Hygiënische oplossing

Droge en schone toiletbril voor iedere 
bezoeker

Papierbesparing op het toilet

Gerecyclede folie

Goede uitstraling toiletruimten

Modern design

Geschikt voor vrijwel iedere toiletpot

Zeer gebruiksvriendelijk

Werkt met een ‘’no-touch’’ sensor

Het bezoek aan een openbaar toilet is voor zowel bezoekers als werknemers vaak een ergernis. 
Het toilet lijkt wel schoon, maar nadere inspectie zegt iets anders. Dit leidt vaak tot veel onnodig 
papiergebruik en een rommelige toiletruimte. Met Hygolet kan dit probleem worden voorkomen en 
heeft elke bezoeker een schone en droge toiletbril.

S3500
de schoonste toiletbril ter wereld

de 



TOPP MVO

Satino Black

Stijlvol en duurzaam

Co2-neutraal

Cradle to Cradle

Innovatief concept

ABS-kunststof recycled dispensers

Urimat

Duurzaam

Geurloos

Hygiënisch

Waterbesparend

Geen chemicaliën

Co2 - neutraal geproduceerd en reduceert Co2 uitstoot

Inkomsten mogelijk via reclame in watervrij urinoir

TOPP Reinigingsmiddelen 

Professionele reinigingsmiddelen

Sterke concentraten met doseerpomp (wandmontage of handpomp)

Zeer voordelig in gebruik

Eenvoudig in gebruik

Allesreiniger, sanitairreiniger en oven- en grillreiniger werken op basis 

van micro-organismen (zgn. probiotica) en zijn dus vrij van agressieve 

chemicaliën en vrij van P & H zinnen 

Allesreiniger is tevens de ideale glasreiniger, dus minder soorten 

producten nodig

Leverbaar in combinatie met een HACCP keukenkaart



TOPP GEURBELEVING

Een greep uit ons assortiment geurmachines

Geurbeleving creëren voor ruimtes tot wel 5000m2

Professionele systemen

Volledige service op maat

100% onschadelijk voor mens en milieu

TOPP-producten van de Europese marktleider

Creëer herkenning d.m.v. uw gepersonaliseerde ‘’geur-logo’’

Geurbeleving stimuleert koopgedrag

Keuze uit onbeperkt geurenpallet

Neutraliseert tevens onaangename geuren



TOPP Nederland BV
Marconistraat 7a
6902 PC Zevenaar
Nederland

0900 204 00 00 lokaal tarief
info@topp.nl
www.topp.nl

Toilethygiëne

Dieptereiniging sanitair

Schoonloopmatten

Geurbeleving


