
Wij zijn TOPP, 
jouw hygiëne

specialist 

Waar kunnen wij jou bij helpen? 



Bescherm jezelf, je medewerkers 
én je bezoekers optimaal

Een veilige werk- 
en leefomgeving 
met TOPP-hygiëne

Nu – met het coronavirus – zijn hygiënische aanpassingen van publieke ruimtes en werkplekken 

noodzakelijk. Maar experts verwachten dat ook na het coronavirus (persoonlijke) hygiëne een 

belangrijke rol blijft spelen om nieuwe ziekteverwekkers tegen te gaan. Als specialist op het gebied 

van hygiëne bieden wij dé hulpmiddelen en service om jouw bezoekers en medewerkers blijvend 

te beschermen. Creëer een veilige werk- en leefomgeving. 

Al ruim 20 jaar helpen wij organisaties bij het bereiken van een hoger hygiëneniveau.

Dit doen wij door middel van onze wekelijkse hygiëne service van het sanitair en het altijd leveren 

van voldoende hygiëne producten.

Wij zijn een franchiseorganisatie, een TOPP-ondernemer is altijd in de buurt en helpt graag als het 

gaat om hygiëne. Persoonlijke en snelle service staan bij ons hoog in het vaandel. Interesse in één 

van de mogelijkheden laat het ons weten via info@topp.nl 

of bel naar 0316 24 23 56.

Alle prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten. Alles is uit voorraad leverbaar, zolang de voorraad strekt. 

Reageer vandaag nog om teleurstelling te voorkomen.



Desinfectie
Desinfectie, desinfectie en nog eens desinfectie. Overal op het internet, in het nieuws en in de winkels 

zie je het terugkomen. Toch krijgen we vaak de vragen ‘wat werkt nu echt?’ en ‘waar moet ik op letten?’. 

Het belangrijkste is dat de middelen zijn getest en goedgekeurd door het CTGB. Daarnaast is het van

belang dat vooraf aan het desinfecteren goed gereinigd wordt. En juist daarmee kunnen we helpen. 

Tot slot leveren wij professionele werkflessen die een zeer lange levensduur hebben en onnodig plastic 

afval overbodig maken!

Desinfectant & reiniger pakket 1
#195027

Reinigt en desinfecteert, bespaart dus tijd en kosten;

Ideaal voor het desinfecteren van objecten als; deurklinken,
tafels, apparatuur en andere gebruiksvoorwerpen;

Goed voor 166 kant-en-klare sprayflessen, zeer zuinig in
gebruik;

Doodt alle micro-organismen (excl. mycobacteriën en
bacteriesporen);

1 can van 5 liter concentraat, 2 geëtiketteerde werkflessen 
en 1 doseerpomp.

Allesreiniger pakket 1
#195028 

Microbiologisch product, milieuvriendelijk;

Goed voor 166 kant-en-klare sprayflessen, zeer zuinig in gebruik;

Ook geschikt voor ramen, spiegels en RVS, laat geen strepen na;

1 can van 5 liter concentraat, 2 geëtiketteerde 
werkflessen en 1 doseerpomp.

Poetsrollen 
#300359

Chef-koks kwaliteit;

6 x 300 meter op een rol;

Los of in dispenser mogelijk.



#190150

#190190

#190125

(persoonlijke) handhygiëne
Hygiëne is nog nooit zo belangrijk geweest. Het RIVM adviseert veelvuldig de handen te wassen om 

ziekteverwekkers tegen te gaan. Echter op sommige plekken is het in de praktijk lastig te beschikken over 

handzeep, een kraan en handdoekjes en daarom helpen wij graag bij het zoeken naar een efficiënte

oplossing.

TOPP regelt de hygiëne al méér dan 20 jaar voor organisaties van klein tot groot, van horeca tot kantoren 

en van zorginstellingen tot onderwijs. Om door alle bomen het bos nog te zien, maken wij het juist graag 

wat makkelijker voor jou. Hieronder een greep uit ons assortiment met betrekking tot handhygiëne. 

Happy shopping!

Alcoholgel met Aloë Vera en
Panthenol – 500 ml

Zeer huidvriendelijk;

Bevat 70% alcohol;

Geeft een verfrissende geur tot wel 2 uur lang;

Behoud van een soepele huid;

Bevat D-panthenol dat veel gebruikt wordt voor
huidverzorgende producten.
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Desinfecterende handgel - 100 ml

Voor handdesinfectie en gebruiksvoorwerpen;

Voorzien van N-nummer;

Makkelijk voor onderweg;

Doodt ziekteverwekkers.
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Desinfecterende handalcohol 
80% - 5 liter

Voor handdesinfectie en gebruiksvoorwerpen;

Voorzien van N-nummer;

Bevat 80% alcohol;
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POSTER

HOUDER A4

1180 mm

1694 mm

380 mm

300 mm

NO-TOUCH 

DISPENSER

Desinfectiezuil groot 
inclusief 10 liter desinfecterende 
handalcohol 80%
#190301

Zuil bevat een navulbare no-touch 
dispenser met sensor, geen aanraking 
nodig;

Alcohol voorzien van N-nummer.

Alcohol voorzien van N-nummer.

Grote inhoud van de dispenser (1000 ml, 
staat gelijk aan ca. 500 doseringen);

Direct bij binnenkomst de mogelijkheid
om handen te desinfecteren mét de
juiste dosering per gebruiker;

Materiaal: Dibond: 2 x aluminiumplaat 
en er tussen kunststof, weerbestendig 
en licht van gewicht. Door metalen 
voetstuk extra stevig gemaakt;
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Desinfectiezuil klein 
inclusief 10 liter desinfecterende 
handalcohol 80%
#190302

Makkelijk te verplaatsen, bijvoorbeeld op 
een balie of een tafel;

Zuil bevat een navulbare no-touch dispenser 
met sensor, geen aanraking nodig;

Grote inhoud van de dispenser 
(1000 ml, staat gelijk aan ca. 500 doseringen);

Direct bij binnenkomst de mogelijkheid
om handen de desinfecteren mét de
juiste dosering per gebruiker;
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Kunnen wij jouw organisatie ook ondersteunen? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees meer over onze diensten en producten op onze website.



Kunnen wij jouw organisatie ook ondersteunen? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees meer over onze diensten en producten op onze website.

#170202

Zeepdispenser

Standaard leverbaar met vloeibare zeep, ook 
foamzeep mogelijk;

Kunststof;

Ook in rvs-look mogelijk.

Snel bij te vullen in een navulbare binnentank;

#60.000

#170102

Handdoekjesdispenser

Meerdere soorten papier leverbaar;

Makkelijk in gebruik;

Kunststof;

Ook in rvs-look mogelijk.

Doseert het papier vel-voor-vel;

Hygoletbril

Afbreekbaar folie (milieuvriendelijk);

Elke keer een schone, droge toiletbril;

Geen schoonmaakkosten;

Besparing toiletpapier;

2 jaar garantie;

Geschikt voor nagenoeg elk toilet;
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Met onze zeven vestigingen 
door héél Nederland 

ondersteunen wij de klanten snel 
en persoonlijk, elke dag.


