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De specialist voor 
hygiëne, horeca- en 
sanitaire inrichting

Baby & Kind. Horeca & Lifestyle
Hygiëneproducten. Hygiëne dispensers
Sanitair inrichting. Insectenbestrijding
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Hoogwaardig – Schoon – Functioneel

Meer dan 6.000 producten zijn inmiddels in 
onze webshop hygiene-shop.nl verkrijgbaar!

Deskundigheid en onze referenties

Wij zijn een sterke partner op het gebied van sanitaire in-
richting, diverse toebehoren en badkamer accessoires zoals 
föhns, handdrogers, sanitaire hulpmiddelen en revalidatie 
producten zoals wandbeugels, wasbakken, toiletten en 
diverse hygiëne-dispensers van fabrikanten zoals Franke, 
Bobrick, Frelu e.v.a. Daarnaast bieden wij het grootste assor-
timent verschillende ‘opklapbare’ babyverschoontafels van 
fabrikanten zoals Koala, Vectair, Dan Dryer, ByBo Design, 
Childwood e.v.a. aan. Ook toebehoren zoals kinderbedden, 
commodes en bijbehorende verbruiksartikelen zoals ver-
schoningmatjes, luierdispensers en luieremmers maar ook 
bijvoorbeeld hygiëne-oplossingen voor incontinentieluiers 
vindt u bij ons online. Voor enkele van de genoemde fabri-
kanten en/of merken zijn wij de enige importeur in Europa.

Verder vindt u in onze webshop vele producten welke voor 
het Horeca & Lifestyle segment nodig zijn zoals diverse keu-
kenbenodigdheden, van de Wrapmaster-dispenser, au bain 
marie tot aan koffiemachines – van merken als Casselin, 
Wagner Ewar.. Daarnaast bieden we diverse vuilnisbakken, 
asbakken, terrasverwarmers, herbruikbaar servies, schoon-
maakkarren, hotelkarren en reinigingstrolleys aan. Insecten-
bestrijding en vliegenvangers van de firma’s Brandenburg 
en Insect-o-Cutor hebben een belangrijke rol binnen het 
assortiment van Hygiene-shop.nl, voor de horeca, industrie 
, landbouw, veeteelt, levensmiddelenindustrie of particulier 
– met lijmplaat-techniek, HACCP certificering of elektrische 
vliegenvangers. Daarnaast leveren wij ook de passende toe-
behoren, zoals onbreekbare UV-lampen en kleefplaten.

De Hygiene-shop.nl
Tevredenheidsgarantie:

  25 jaar ervaring 
Professionals op het gebied  
van hygiëne

  Kopersbescherming 
Kopen met een goed gevoel

  Betaalmogelijkheden 
Op rekening, vooraf betalen, onder 
rembours, direct betalen, creditcard, 
PayPal etc.

  Gratis verzending 
Wij verzenden gratis vanaf € 99,-  
in de hele Benelux en Duitsland

  Top service 
Vakkundig advies bij producten  
en bij het bestellen

Dat is ons motto – na 15 jaar ervaring binnen het professi-
onele hygiëne segment opgedaan te hebben besloten wij 
in 2005 onze omvangrijke know-how en talrijke vooraan-
staande producten ook op het World Wide Web aan te bie-
den. Sindsdien zijn wij zeer tevreden over ons voortdurend 
groeiende klantenbestand en diverse (handel)partners in 
heel Europa die gebruik maken van onze diensten.

Ons product-assortiment heeft zich van hygiëne dispensers 
zoals luchtverfrissers, papieren handdoekjes- en zeepdis-
pensers met babyverschoontafels, infraroodverwarmers, 
haar- en handdrogers, herbruikbaar kunststof servies en 
tevens met afvalsystemen en asbakken uitgebreid. Uiter-
aard bieden wij tevens een uitgebreid aanbod van passende 
toebehoren en verbruiksmiddelen aan, zoals papier, zeep, 
UV-lampen en buizen, kleefplaten, luchtverfrisser navul-
lingen. Daaronder zijn ook vele bekende en hoogwaardi-
ge merken vertegenwoordigt zoals bijvoorbeeld Bobrick, 
Dyson, Dan Dryer, Franke, Fumagalli, Koala Kare, Solama-
gic, Wagner Ewar, .. 
 
Om aan uw wensen te kunnen blijven voldoen blijven wij 
ons bezig houden met: Innovatieve producten, top-service 
en gemotiveerde medewerkers!

Vraagt u vrijblijvend een offerte op maat aan! Neem contact 
met ons op via e-mail, ons contactformulier of telefonisch.

Onze sterke merken:
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Wij bieden een ruim assortiment opklapbare babyver-
schoontafels, commodes, verschoontafels met veilig-
heidsranden en grote aankleedkussens, baby-meubels 
en ook kinderkamer-meubels, zoals kinderstoelen, 
kasten, babyhekjes en traphekjes aan. De gebruikte 
materialen voor onze opklapbare babyverschoontafels 
zijn hout, kunststof, aluminium, staal en/of roestvast 
staal (RVS).

Bij deze willen wij u graag attenderen op ons uitgebrei-
de productassortiment van kinder-meubelfabrikant 
“Childhome” - de naam zegt genoeg.

Wij bieden een ruim assortiment aan voor onze (aller)
kleinsten – van houten babytafels tot babymeubels & 
kinderkamer meubilair en vele nuttige baby accessoires.

BABY & KIND Veiligheidshekjes 

Hekje voor de open haard, 
traphekje, deurhekje uit hout, 
metaal of kunststof

Baby & Kind  
beddengoed

Beddengoed, wiegmatrassen,  
hoofdbeschermer ledikant, winter 
en zomer baby-slaapzakken, ma-
trassen, dekbedovertrekken, ...

Baby & Kind  
accessoires

Babytafel verschoontafelpa-
pier, zitverhogingen, luierem-
mers, diverse toebehoren voor 
babyverschoontafels, ...

Baby & Kind 
onderweg

Buggy’s en kinderwagens, duo-, 
tweeling- en meerlingwagen, 
tassen, koffers en rugzakken, ...

Kindermeubels & Co

Garderobes en kledingrekken, 
kinderstoelen en zitkussens, 
speelmeubels, commodes, kin-
der kasten, borstvoeding stoelen 
en schommelstoelen, ...

De opklapbare wandcommode 
– ons topproduct op het gebied 

van kindermeubels!
Wij bieden babyverschoon-
tafels voor iedere lichaams-

grootte, geschikt voor particu-
lier gebruik, de professionele 
kinderopvang, zorginstellin-

gen en ziekenhuizen!
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Terrasheaters voor op het terras of voor de rookruimte(s), net zoals buitenasbakken 
of staande asbakken is elegant en stijlvol binnen- en buiten meubilair populair.

Zo ook ons uitgebreide assortiment van onbreekbaar en herbruikbaar party- en 
catering servies en kunststof glazen. Van champagne- en wijnglas tot aan de 
bierpul. Wat betreft keuken-uitrusting bieden wij de professionele merkproducten 
van Casselin aan. 

Een ander belangrijk segment voor de horeca is ons ruime aanbod aan diverse af-
valsystemen en vuilnisbakken. Op het gebied van schoonmaak en reiniging vindt 
u een omvangrijk schoonmaakkar en poetstrolley assortiment bij ons online.

Wij bieden een uitgebreid assortiment horeca-producten 
aan, van infrarood terrasverwarmers, keukenapparatuur, 
keukenbenodigdheden, herbruikbaar kunststof servies tot 
asbakken, vuilnisbakken en meubels voor binnen en buiten

HORECA & LIFESTYLE

Binnen & buiten 
meubilair

Brievenbussen, stoelen en tafels 
van RVS, wandrekken, kastele-
menten, bloempotten, serveer-
wagens en trolleys, garderobes 
en staande kapstokken, ...

Keukenapparatuur

Au bain marie, heetwater 
dispensers en koffiemachines, 
koelvitrines, soep- en pastako-
kers, borden-, brood- en friet 
verwarmers, keukenkranen en 
keukenarmaturen, wrapmasters 
foliehouder, ...

Afvalsystemen

Vuilnisbakken, prullenbakken en 
afvalcontainers, afvalverzamel-
wagens, afval scheiding pe-
daalemmers, duo en trio afvalbak 
, vuurvaste vuilnisbakken, afval-
bak met asbak combinatie, ...

Horeca & Lifestyle 
accessoires

Broekenpersen, werkwagens, 
diverse horeca toebehoren voor 
asbakken, terrasverwarmers, 
keukenuitrusting en afvalverwer-
king, ..

Herbruikbaar servies
Bierpullen en bierglazen, cocktail-en 
whiskyglazen, koffiebekers en pro-
motiebekers, wijnglazen en champa-
gneglazen, ...

Meer zitplaatsen door 
gericht verwarmen van 
rook- en buitenruimtes 
met veilige terrasheaters! 
Plafond- en hangen-
de terrasheater, met 
lichtspots en speakers, 
infrarood panelen, infra-
rood terrasverwarmer, 
lakdrogers, tafel met 
warmtestraler combi, ..

Terrasheaters 

Asbakken

Wandasbakken, buitenas-
bakken, asbaktegels, zandas-
bakken, asbak- en vuilnisbak 
combinaties
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Hygiëneproducten, desinfectiedispensers, zeepdispen-
sers, hygiënepapier, zeep en navullingen .

HYGIËNEPRODUCTEN
Schoonmaakmidde-
len & Onderhouds-
middelen

BIO-schoonmaakmiddelen en rei-
nigingsmiddelen en instrumenten 
UV-desinfectie, ...

Reinigingsmachines 
& Onderhoudsma-
chines

Schrobmachines, schrob-zuig-
machines, stoomreinigers

UV, UV-C- & Ozon 
desinfectie 
apparatuur

Luchtreiniger, UV-licht desinfec-
tie boxen, UV-luchtsterilisator

Accessoires  
hygiëneproducten

Hygiënepapier, urinoir, wringer, 
dweilemmer, ...

Schoonmaakkar & 
Schoonmaaktrolley

Hotelwagen, waswagen, afvalverza-
melwagen, basis schoonmaakkar, 
compacte schoonmaaktrolleys, ...

Urinoir & Accessoires

EcoBug, urinoir stenen en zeefjes, mon-
tage elementen, waterloze urinoirs, ...

Zeep, Douchegel & 
Verzorgingsproducten

Hoogwaardige handzepen, douche-
gels en verzorgingsproducten, ...

Al meer dan 25 jaar 
zorgen wij voor een 
schoon hygiënisch 
gevoel! Wij zijn de 
professionals als het 
om schoonmaken, 
oppervlakte reiniging 
en hygiëne dispensers 
gaat.

Wij bieden naast diverse hygiëneproducten onze schoonmaakkarren, 
reinigingsmachines en (na)vullingen voor allerhande sanitair-dispensers 
aan zoals zeep, papieren handdoekjes, vloeibare zeep. Evenals toiletpa-
pierdispensers en papieren handdoekjes en de bijbehorende dispensers. 
De dispensersystemen bij hygiene-shop.nl zijn van kunststof, aluminium 
of roestvast staal gemaakt.

De toonaangevende fabrikanten zijn: Franke, Dan Dryer, Proox, Cimel 
(Turbolava), Marplast, Rosignol, Bobrick, Splast, Ophardt, MediQo, Medicli-
nics, PlastiQline en Fumagalli, .. U bestelt eenvoudig en snel online en wij 
leveren de topproducten die passen bij uw hygiënebehoefte!

Hygiënepapier

Cosmetische doekjes, papieren 
handdoekjes, keukenrollen, 
toiletpapier, ..
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We bieden allerhande hygiëne dispensers zoals: zeepdispensers, 
papieren handdoekdispensers, keukenrolhouders, schuimzeep-
dispensers en desinfectie dispensers aan. Hygiëne dispensers 
zijn, afhankelijk waarvoor deze benodigd worden, gemaakt van 
materialen zoals kunststof, aluminium of RVS.
Onze hoogwaardige, compacte hygiëne dispensers zoals zeep-
dispensers, spray-dispensers voor toiletbrillen, toiletpapierdis-
pensers, handdoekdispensers of desinfectiemiddeldispensers 
zijn leverbaar in zowel een sensor uitvoering of met de klassieke 
drukknop.
De dispensers die wij aanbieden zijn voor een groot deel geschikt 
voor de wandmontage en (na)vulbaar met zeep, schuimzeep, des-
infectiemiddel, papieren handdoekjes, toiletpapier of geuren.

Met sensor of met drukknop? Kunststof, aluminium 
of RVS? Het merk Franke, Marplast, Proox, 
Wagner-Ewar of Bobrick?

HYGIËNE DISPENSERS
Hygiëne zakjes & 
Toiletbrilcovers

Toiletbril hygiëne, wc bril covers, 
wc-bril spray dispenser, ...

Zeepdispensers

Zeepdispenser gemaakt van 
aluminium, kunststof of RVS; 
geschikt voor vloeibare zeep, 
schuimzeep, voor elleboog be-
diening, met sensor, ...

Luchtverfrissers & 
Geurverspreiders

Grote en kleine luchtverfrissers, 
professionele geurverspreiders, 
met aerosol of zonder, automa-
tisch instelbare luchtverfrisser 
spray-dispensers, luchtverfrisser 
met verwisselbare cartridges, ...

Accessoires hygiëne 
dispensers & navul-
lingen

Doseerpompen en navullingen, 
vaatjes, reserveonderdelen, verwis-
selbare cartridges, ...

Toiletrolhouders

Jumbo toiletrolhouders, toiletrol-
dispenser voor 2,4 of 6 wc-rollen, 
standaard toiletroldispenser, ...

Doseersystemen & 
Doseerhulpen

Doseersystemen en elektroni-
sche doseersystemen

Handdoekdispensers

Gevouwen handdoekjes dispensers, 
handdoekroldispenser, in te bouwen, 
diverse combinaties

Speciale dispensers

Chirurgische handwasborstels 
-en dispensers, inbouwdispen-
sers, ...

Wat is een goede hygiëni-
sche dispenser zonder een 

slim navulsysteem?
Wij leveren slimme navul-

lingen, van kleine hoeveel-
heden tot vaatjes of com-

plete pallets!

Merken, product- en 
designlijnen

U kunt bij ons heel eenvoudig 
naar de productlijnen op 

onze website 
hygiene-shop.nl 

zoeken..
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Hier vindt u onder andere ons uitgebreide aan-
bod van handdrogers van roestvast staal (RVS)
of kunststof met sensor of zonder. Het sanitair 
is nog steeds het visitekaartje van uw (horeca)
onderneming!

Handdrogers voor de wandmontage in alle prijs- 
en prestatieklassen van gerenomeerde fabrikan-
ten zoals: Franke, Fumagalli, Dan Dryer, Dyson 
Airblade, Mitsubishi, REZ Vendaval, Valera, 
Xlerator, ...

Sanitairbenodigdheden en badkamer accessoires: 
van föhn, handdroger, sanitair dispenser, 
hulpmiddelen voor ouderen tot dameshygiëne
 en nog veel meer bij hygiene-shop.nl!

SANITAIRE INRICHTING
Föhns

Föhn met scheerstopcontact, 
met wandhouder, met koude 
luchtknop, voor wandmontage, 
professionele RVS haardrogers 
met railsysteem, ..

Handdroger

Handdrogers van kunststof, alu-
minium of RVS, met drukknop, 
met sensor, van eenvoudige mo-
dellen, high-traffic handendro-
gers tot aan vandalismebesten-
dige handendrogers

Alle soorten 
dispensers

Desinfectiemiddel dispensers, 
gevouwen handdoekjes dispen-
ser, zeepdispenser,
toiletroldispensers, ...

Sanitair accessoires, 
extra’s en toebehoren

Voor het sanitair en badkamerin-
deling, haardroger, handdroger, 
toiletten en toiletbenodigdheden, ...

Hulpmiddelen & 
REHA producten

Wandbeugels, handgrepen, steungre-
pen, opklapbare douchestoelen, 
hoekgrepen, verpleegtafels, professi-
onele douchebrancards, verschoonta-
fels voor volwassenen, ...

Bedrijfstoiletten, toi-
letten, wc-ruimtes en 
toiletbenodigdheden

Toileten & toiletbenodigdheden, 
urinoir & urinoir accessoires, ...

Dameshygiëne

Maandverbandzakjesdispensers en 
hygienezakjeshouders, hygienebak-
ken, wc-brilhygiëne, ...

Wij bieden complete 
dispenser-designlijnen 

aan om het sanitair 
stijlvol vorm te geven! 

Met afgestemde ma-
terialen, vormen en 

kleuren wordt uw sani-
taire ruimte aanzienlijk 

verbeterd.

Badkameruitrusting 
& -indeling

Douchekranen, opklapbare 
douchestoelen, kinder sanitair, 
spiegels en spiegelkasten,
wasbakken en wastafels, hand-
doekverwarming, ...
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Zelf professioneel insecten bestrijden met producten van hy-
giene-shop.nl. Van elektrische vliegenvangers met HACCP tot 
krachtige lijmvallen en ventilator vliegenvangers van de mer-
ken Insect-o-cutor, Brandenburg, MO-EL en ons eigen merk 
FliBlade. Met een van onze insecten spray-dispensers kunt u 
de insecten met een automatische spray-interval bestrijden!

Insectenbestrijding zelf in de hand - voor de 
bestrijding van wespen, vliegen, muggen, 
fruitvliegjes, ..

INSECTENBESTRIJDING

Breukvrije 
UV lampen 

Splintervrije UV-buizen, splin-
tervrije UV-lampen, ...

Insectenbestrijding 
accessoires

Kleeffolie, lijmplaten en nectar 
lokstof, UV-vervangingsbui-
zen en lampen, ...

Insecten zijn voor vele 
branches een ernstig pro-

bleem. In dierenfokkerijen 
zijn insecten een wezen-
lijke stressfactor voor de 

dieren. In de horeca is het 
pure luxe om de kleine 

kwelgeesten op afstand te 
houden.

Vliegenvangers & 
Insectenlampen

Elektrische vliegenvangers, 
kleefvallen,  ventilator techniek, 
spray techniek, ... 
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Baby & Kind. Horeca & Lifestyle
Hygiëneproducten. Hygiëne dispensers
Sanitair inrichting. Insectenbestrijding

HOOFDKANTOOR
Hygiene-shop.nl
Ringslootpad 59
2421 EW Nieuwkoop
Nederland
Fon: +31 (0) 172 788110
info@hygiene-shop.nl

www.hygiene-shop.nl

FILIAAL DUITSLAND
Hygiene-shop.eu  
Zweigstelle Deutschland
c/o Logoix
50631, Wasserburger Str. 50a
83395 Freilassing, Deutschland
Fon: +49 8654 4089990
Fax: +49 8654 4089990-99 
info@hygiene-shop.eu
www.hygiene-shop.eu

BEREIKBAAR:
Maandag t/m donderdag 
09:00 - 17:00
Vrijdag 
09:00 - 14:00

BTW identificatienummer: 
NL173298291B03
KVK-nummer: 5230249

Bezoek onze webshop – 
neem gerust per e-mail of 

telefonisch contact met ons 
op – wij adviseren u graag.Uw (hygiëne)behoefte is onze passie!




