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Meer weten of bestellen?
We helpen u graag.

Disposable kleding, 
beddengoed en badtextiel

Functionaliteit en gebruik
Op sommige locaties binnen de markt voor ingeslotenen, 
verblijven mensen slechts een korte tijd. Zo verblijft een 
arrestant maximaal enkele dagen in een politiecel en zijn 
asielzoekers die in Nederland aankomen in principe ook maar 
een paar dagen op een doorschuiflocatie. Maar ook deze 
mensen hebben beddengoed, kleding en badtextiel nodig. 
Om kostbare bezoeken en logistieke processen naar de 
wasserette of stomerij te beperken, kan er gekozen worden 
voor een disposable alternatief.

De Ridder biedt ruime mogelijkheden als het gaat om kleding, 
beddengoed en badtextiel dat geschikt is voor eenmalig 
gebruik. Doordat de producten na gebruik kunnen worden 
weggegooid, worden er veel kosten bespaard. Ook is het 
een voordelige manier om mensen te kunnen voorzien van 
hygiënische kleding, beddengoed en badtextiel.

Materiaalgebruik
De disposable kleding, beddengoed en badtextiel zijn 
gemaakt van non-woven materialen, welke anti-allergisch 
zijn. Voor het beddengoed geldt dat dit verkrijgbaar is in 
100% brandvertragend viscose en in 100% polypropyleen.

De producten zijn allemaal verkrijgbaar in standaardmaten, 
zodat ze voor zoveel mogelijk mensen geschikt zijn. Heeft 
u bepaalde voorverpakte pakketten nodig? Hierin zijn veel 
mogelijkheden. Neem contact met ons op voor advies op 
maat.

Levering
De disposable kleding, het disposable beddengoed en het 
disposable badtextiel zijn direct uit voorraad leverbaar.

Kenmerken in het kort:
Niet gericht op herhaaldelijk gebruik en 
hoeft daarom niet gewassen te worden
Gemaakt van anti-allergisch materiaal
Door snelle scheuren van materiaal 
geschikt voor mensen met suïcidaal gedrag
Pakketten op maat mogelijk
Kostenbesparend

De disposable producten zijn verkrijgbaar in verschillende maten. We kunnen naar wens pakketten voor u samenstellen.

Artikelnummer Product Afmeting Kleur
RVBK144JRP Disposable hemd Universeel Blauw
RVBK144BRP Disposable pyjamabroek Universeel Blauw
R00VBK144P Disposable pyjama Universeel Blauw
R00HL5687P Disposable drenkelingenpak Universeel Blauw
R00LS2302I Disposable kussensloop 60 x 70 cm Wit
R00TRO1520 Disposable deken 150 x 220 cm Blauw
R00LL2301I Disposable laken 140 x 230 cm Wit
R0LLH2300P Disposable lakenset Meerdere Wit
R0000VA802 Disposable washand 15 x 24 cm Blauw


