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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluClean  Outbreak box voor 
zorgomgeving
In de CaluClean Outbreak Box vindt u alle artikelen die u 
nodig heeft om uw medewerkers en cliënten de eerste 
uren na de uitbraak van een virus te beschermen en 
verdere verspreiding te voorkomen. Denk aan 
disposable doeken en moppen en desinfectiemiddelen 
voor het reinigen en desinfecteren van de omgeving, en 
artikelen voor eenmalig gebruik, zoals mondmaskers, 
isolatieschorten en handschoenen. Na het inzetten van 
producten uit de CaluClean Outbreak Box belt (053 434 
43 43) of mailt (info@carellurvink.nl)  u ons 
het bestelformulier (zie online productinformatieblad) 
door of bestelt u eenvoudig via ons online 
bestelsysteem. Wij zorgen voor een snelle levering 
zodat u de CaluClean Outbreak Box weer aan kunt 
vullen. 

Inhoud:
- Cobalt Blue Nitril 858M 1 doos Disposable 
handschoenen (maat M)
- Cobalt Blue Nitril 858L 1 doos Disposable 
handschoenen (maat L)
- Soft Care Des E (100ml) 100860438 3 fles 
Handdesinfectiemiddel
- MoliCare Skin 995056 1 pak Vochtige washandjes
- Actisan Chloortabletten (300 tabletten) 284411 1 pot 
Chloortabletten
- CaluClean pre-wet disposable mop 71793 1 pak 
Disposable reinigingsmop wit
- CaluClean desinfectiemop 71790 1 pak Disposable 
desinfectiemop
- CaluGuard Basic mondmasker 87396 1 pak 
Mondmasker groen met bandjes
- CaluGuard Basic schoenovertrek 87300 1 pak 
Schoenovertrek blauw
- CaluGuard Comfort isolatieschort 87426 1 pak 
Isolatieschort wit met PE laag
- CaluClean disposable microvezeldoeken 71785 1 pak 
Disposable microvezeldoek roze
- 3M veiligheidsbril 2820 1 stuk Veiligheidsbril 
polycarbonaat helder
- KOMO afvalzak 7350 1 rol Afvalzak met trekband
- CaluClean desinfectiedoekjes 1 pot 200stuks art. 
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