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Reinigingsproducten  
 

 
CMHT-C-01 

Een unieke verpakking van de CIF Pro cream cleaner  
Dit hoog geconcentreerd product zorgt voor een perfecte 
reiniging.  

Lemon 
1,5L 
CTN 12 x 1,5L 
 

 
CMHT-C-02 

CIF Pro All-purpose is een zeer eenvoudige alles-reiniging 
spray. 
 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-03 

Navulverpakking van CIF Pro All-purpose. Met deze 5 liter 
verpakking is het zeer eenvoudig om de spray-verpakking bij 
te vullen.  

Refill 
5L  
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-04 

CIF Pro Window glass is een zeer eenvoudige glasreiniger 
spray. 
 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-05 

Navulverpakking van CIF Pro Window glass. Met deze 5 liter 
verpakking is het zeer eenvoudig om de spray-verpakking bij 
te vullen. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 
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CMHT-C-06 

Navulverpakking van CIF Pro Floor Cleaner Disinfectant. Met 
deze 5 liter verpakking is het zeer eenvoudig om de kleine 
verpakkingen bij te vullen.  

Refill 
5L 
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-07 

CIF Perfect Finish Stainless Steel. Een gemakkelijke reiniging en 
polish zorgen voor een proper en blinkend resultaat.  

Spray  
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-08 

CIF Perfect Finish Anti Limescale. Deze effectieve kalkreiniger 
kan op verschillende oppervlakten gebruikt worden en zal 
deze grondig bestrijden tegen kalkaanslag. 

Spray 
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-09 

CIF No-rinse sanitizer. Dit product dient enkel aangebracht te 
worden op het te reinigen oppervlak en hoeft daarna niet af 
gespoeld te worden.  

520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-10 

Sunlight Pro Hand Dishwash is een hoog geconcentreerd 
afwasmiddel voor een zeer affectieve en krachtige reiniging. 

1,5L 
CTN 9 x 1,5L 

 
CMHT-C-11 

Navulverpakking van Sunlight Pro Hand Dishwash. Met deze 5 
liter verpakking is het zeer eenvoudig om de  kleine verpakking 
bij te vullen. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 
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Nitril Handschoenen 
 

 
CMHT-G-01 

Lifebuoy nitril handschoenen zijn een product van Unilever.  
 
Deze hoogwaardige onderzoekshandschoenen, met alle 
nodige certificaten, beschermen perfect tegen bacteriën en 
virussen. De handschoenen hebben een hoge tastgevoeligheid 
en zijn poedervrij. De vingertoppen zijn getextureerd.  
 
De verpakking is voorzien van meerdere talen.  

EN 455 Parts 1-4 
EN 374 Parts 1-4 /5 
FDA / CE 
Antibacterieel, anti-virus 
Hoge tastgevoeligheid 
Poedervrij 
Kleur: Blauw 

 
CMHT-G-02 

Deze onderzoekshandschoenen, met alle nodige certificaten, 
beschermen perfect tegen bacteriën en virussen. De 
handschoenen hebben een hoge tastgevoeligheid en zijn 
poedervrij. De vingertoppen zijn getextureerd.  
 

EN 455 Parts 1-4 
EN 374 Parts 1-4 /5 
FDA / CE 
Antibacterieel, anti-virus 
Hoge tastgevoeligheid 
Poedervrij 
Kleur: Blauw 

 
CMHT-G-03 

De Runbo nitril handschoenen zijn ideaal voor industrieel, 
voeding of privaat gebruik. 
De handschoenen zijn niet steriel en kunnen dus niet worden 
gebruikt voor medische of onderzoeks- doeleinden. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Non-steriel 
Hoge tastgevoeligheid 
Poedervrij 
Kleur: Blauw 
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Covid Sneltest  
 

 
 

CMHT-ST-01 

Neusuitstrijkje. Deze test voor eigen gebruik heeft een pijnloze en 
gemakkelijke monsterverzameling. De wisser moet slechts 2-3 cm in de 
neusholte ingebracht worden. De test kan worden gebruikt voor vroege 
screening. De test-cassette is een uniek boekje waarin alle stappen 
uitgelegd worden en de wisser zeer eenvoudig getest kan worden.   
De test is individueel verpakt. 

 
 

 CMHT-ST-02 

Neusuitstrijkje. Deze test voor eigen gebruik heeft een pijnloze en 
gemakkelijke monsterverzameling. De wisser moet slechts 2-3 cm in de 
neusholte ingebracht worden. De test kan worden gebruikt voor vroege 
screening. De test-cassette is een uniek boekje waarin alle stappen 
uitgelegd worden en de wisser zeer eenvoudig getest kan worden.   
De test is verpakt per 5. 

 
CMHT-ST-03 

Neusuitstrijkje. Deze test voor eigen gebruik heeft een pijnloze en 
gemakkelijke monsterverzameling. De wisser moet slechts 2-3 cm in de 
neusholte ingebracht worden. De test kan worden gebruikt voor vroege 
screening. De test-cassette is een uniek boekje waarin alle stappen 
uitgelegd worden en de wisser zeer eenvoudig getest kan worden.   
De test is verpakt per 25. 
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Lifebuoy producten (Unilever)  
 

 
CMHT-LB-01 

De Lifebuoy-vochtige doekjes elimineren tot 99,9% ziektekiemen met 
alcohol. De doekjes zijn verrijkt met vochtinbrengende crèmes en vitamine 
E en laten je handen zacht, fris en soepel aanvoelen. 
 
De doekjes zijn per 10 verpakt in een hersluitbare zakje. 

 
CMHT-LB-02 

De Lifebuoy-vochtige doekjes elimineren tot 99,9% ziektekiemen met 
alcohol. De doekjes zijn verrijkt met vochtinbrengende crèmes en vitamine 
E en laten je handen zacht, fris en soepel aanvoelen. 
 
Dit doekje is individueel verpakt. 

 
CMHT-LB-03 

Deze antibacteriële handzeep zorgt voor een actief natuurlijk schild. Deze 
zeep wordt gebruikt met water. 
 
Het flesje met pompje is heel gemakkelijk in gebruik. 

 
CMHT-LB-04 

Deze antibacteriële handzeep zorgt voor een actief natuurlijk schild. Deze 
zeep wordt gebruikt met water. 
Met deze 5 liter verpakking is het zeer eenvoudig om de  kleinere 
verpakking bij te vullen. 

 
CMHT-LB-05 

Deze fles met hand-desinfecterend middel van 5 liter is perfect om een 
geldispenser bij te vullen. 
Het hand-desinfecterend middel verwijdert tot 99,9% ziektekiemen met 
alcohol. Het desinfecterende middel, verrijkt met vochtinbrengende 
crèmes en vitamine E, laat je handen fris en zacht aanvoelen. 
 
Verpakking: 4 x 5L 
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CMHT-LB-06 

Dit flesje van 500 ml is gemakkelijk in gebruik dankzij het pompje. 
Het hand-desinfecterend middel verwijdert tot 99,9% ziektekiemen met 
alcohol. Het desinfecterende middel, verrijkt met vochtinbrengende 
crèmes en vitamine E, laat je handen fris en zacht aanvoelen. 
 
Verpakking: 12 x 500 ml 

 
CMHT-LB-07 

Dit flesje met hand-desinfecterend middel van 50 ml is gemakkelijk voor 
onderweg. 
Het hand-desinfecterend middel verwijdert tot 99,9% ziektekiemen met 
alcohol. Het desinfecterende middel, verrijkt met vochtinbrengende 
crèmes en vitamine E, laat je handen fris en zacht aanvoelen. 
 
Verpakking: 48 x 50 ml 

 
CMHT-LB-08 

Deze tube met hand-desinfecterend middel van 50 ml is gemakkelijk voor 
onderweg. 
Het hand-desinfecterend middel verwijdert tot 99,9% ziektekiemen met 
alcohol. Het desinfecterende middel, verrijkt met vochtinbrengende 
crèmes en vitamine E, laat je handen fris en zacht aanvoelen. 
 
Verpakking: 48 x 50 ml 

 
CMHT-LB-09 

Deze automatische dispenser is de perfecte manier om uw handen te 
reinigen zonder voorwerpen aan te raken. De dispenser wordt geleverd op 
een standaard met commercieel paneel of muurbevestiging en werkt op 
batterijen. 
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Mondmaskers  

 

Type FFP3 
 
 

 

 

 
CMHT-FFP3-9300 

9300 
 
Dit voorgevormde gezichtsmasker zorgt voor een effectieve 
bescherming. Het masker met hoofdbanden en een stevige 
neusklem is zeer comfortabel en licht van gewicht. 
 
Het masker is op 4 punten verstelbaar waardoor je hem 
perfect op het gezicht kunt passen 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Optie: metaalvrij voor MRI 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Dit voorgevormde gezichtsmasker met ventiel zorgt voor een 
effectieve bescherming. Het masker met hoofdbanden en een 
stevige neusklem is zeer comfortabel en licht van gewicht. 
 
Het masker is op 4 punten verstelbaar waardoor je hem 
perfect op het gezicht kunt passen. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Optie: metaalvrij voor MRI 

 
CMHT-FFP3-9302 

9302 
 
Dit opvouwbare masker, met oorlussen, heeft een 
voorgevormde neusklem met foam zodat het niet irriteert op 
je neus. 
De maskers zijn apart verpakt voor ultieme hygiëne. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type FFP2 
 

 
CMHT-FFP2-AKF2002 

AKF2002 
 
Dit opvouwbare masker, met hoofdbanden, heeft een 
voorgevormde neusklem voor een perfecte pasvorm. 
De maskers zijn per 5 verpakt in een hersluitbaar zakje. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF6002 

AKF6002 
 
Dit opvouwbare masker, met oorlussen, heeft een 
voorgevormde neusklem voor een perfecte pasvorm. 
De maskers zijn per 5 verpakt in een hersluitbaar zakje. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF2020 

AKF2020 
 
Dit opvouwbare masker, met oorlussen, heeft een 
voorgevormde neusklem voor een perfecte pasvorm. 
De maskers zijn per 5 verpakt in een hersluitbare zak. 
 
Verkrijgbaar in 4 kleuren: blauw - zwart - groen - rood 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-2860 

2860 
 
Dit stijlvolle zwarte, voorgevormde gezichtsmasker met 
hoofdbanden en een stevige neusklem is zeer comfortabel en 
licht van gewicht. 
Het masker is op 4 punten verstelbaar waardoor je hem 
perfect op het gezicht kunt passen 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF0612 

AKF0612 
 
Dit schattige kindermasker is ontworpen met leuke 
tekeningen om het voor kinderen aantrekkelijk te maken om 
het te dragen. 
Het masker is opvouwbaar en heeft oorlusjes en is per 5 
verpakt in een hersluitbaar zakje. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type IIR 
 
 

 
CMHT-IIR-AKF2001 

AKF2001 
 
Dit chirurgische gezichtsmasker is de perfecte 3-laags 
bescherming tegen virussen. Het spatwerende masker werkt 
twee kanten op, het beschermt de drager maar ook andere 
mensen rondom de drager. 
Het AKF2001 masker, met oorlussen, is per 10 verpakt in een 
hersluitbaar zakje.  

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2011 

AKF2011 
 
Dit chirurgische gezichtsmasker is de perfecte 3-laags 
bescherming tegen virussen. Het spatwerende masker werkt 
twee kanten op, het beschermt de drager maar ook andere 
mensen rondom de drager. 
Het AKF2011 masker, met strikbanden, is per 10 verpakt in 
een hersluitbaar zakje. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2012 

AKF2012 
 
Dit chirurgisch masker is ontworpen voor kinderen. Het is 
verkrijgbaar in 2 maten: kinderen / tieners 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
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Beschermingsmateriaal  
 

 
CMHT-PM-01 

Een lichtgewicht gelaatsscherm met een schuimrubberen hoofdband voor 
ultiem comfort. Het latexvrije scherm is anticondens en antistatisch. 

 
CMHT-PM-02 

Verstelbaar gelaatsscherm. U kunt het scherm 90 ° kantelen, zodat u het 
scherm voor uw gezicht of boven uw hoofd kunt dragen. 

 
CMHT-PM-03 

Een medische cover-all die volledige bescherming biedt. De cover-all heeft 
een kap en schoenovertrekken. 
 
De cover-all is allemaal verkrijgbaar in de maten S - M - L - XL 

 
CMHT-PM-04 

Een digitale temperatuurscanner. Neem plaats voor het scherm en laat de 
scanner je temperatuur meten. 
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Plexischermen 
 

 
CMHT-PS-01 

Plexi toonbankscherm. De bodemplaat is behandeld met een 
zwarte hardwax olie waardoor deze makkelijk schoon te 
maken is en voor een mooie afwerking. 
 
Het scherm is gemaakt van een sterke variant van plexiglas. 
Hierdoor is hij erg robuust en minder gevoelig voor krassen. 

100 (B) x 100 (H) cm  
150 (B) x 100 (H) cm  

 
CMHT-PS-02 

Plexi grondscherm (volledig gesloten). De bodemplaat is 
behandeld met een zwarte hardwax olie waardoor deze 
makkelijk schoon te maken is en voor een mooie afwerking. 
 
Het scherm is gemaakt van een sterke variant van plexiglas. 
Hierdoor is hij erg robuust en minder gevoelig voor krassen. 

100 (B) x 190(H) cm  
200 (B) x 190(H) cm  

 
CMHT-PS-03 

Plexi grondscherm (half gesloten). De bodemplaat is 
behandeld met een zwarte hardwax olie waardoor deze 
makkelijk schoon te maken is en voor een mooie afwerking. 
 
Het scherm is gemaakt van een sterke variant van plexiglas. 
Hierdoor is hij erg robuust en minder gevoelig voor krassen. 

100 (B) x 190 (H) cm  
150 (B) x 190 (H) cm 

 
CMHT-PS-04 

Plexi ophangscherm met sterke koorden om het scherm aan 
het plafond op te hangen. 
 
Het scherm is gemaakt van een sterke variant van plexiglas. 
Hierdoor is hij erg robuust en minder gevoelig voor krassen. 

75 (B) x 100(H) cm  
100 (B) x 150(H) cm 

 

 

 

Alle schermen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen 

 

 

  

http://www.cmht.eu/

