
Beleef optimale  
toilethygiëne  



  Het fijne 
   gevoel

Optimale toilethygiëne

Een toiletbezoeker moet op elk moment  

kunnen beschikken over toiletpapier, zeep  

en een schone handdoek. Daarnaast zijn 

hygiëne, comfort en netheid belangrijke criteria 

voor optimale toilethygiëne. Alle Vendor-

systemen zijn hierop ontwikkeld. Naast een 

continue beschikbaarheid van de toilethygiëne 

voorzieningen bent u met Vendor verzekerd  

van een schone en frisse toiletruimte.  

En daarmee van een positieve indruk van uw 

gasten, medewerkers, scholieren, patiënten etc.

van een schone 
en frisse 
toiletruimte...



Schoon en frisse geur doorslaggevend
U heeft maar één kans voor een goede eerste indruk. Uw 

toiletgroepen zijn daarbij het visitekaartje. Uit onderzoek 

blijkt dat een opgeruimd toilet en een frisse geur essentieel 

zijn voor een positieve beleving van de toiletbezoeker. 

Wie is Vendor?
Vendor is vanaf 1961 innovatief op het gebied van 

toilethygiëne en levert haar totaalconcepten, inclusief 

schoonloopmatten, in meer dan 30 landen. Door een 

landelijke dekking bieden wij u dagelijks een hoogwaardige 

dienstverlening. Op basis van uw voorkeuren kiest u de 

gewenste vorm van samenwerking. Wij nemen uitgebreid 

de tijd om uw behoeften te inventariseren en komen 

met een maatwerkvoorstel voor de juiste inrichting, 

verbruiksgoederen en dienstverlening. Zonder ‘kleine 

lettertjes’. No-nonsense, eerlijk en in goed overleg.  

En altijd gericht op een langdurige samenwerking. 

Innovatief
Vendor volgt de markt nauwgezet en ontwikkelt hiervoor 

producten die nu én in de toekomst aansluiten op de  

wensen van toiletbezoekers, gebouwbeheerders en 

schoonmakers. Door snel in te spelen op marktontwik-

kelingen bent u verzekerd van de best mogelijke inrichting 

van uw toiletruimte.

Totaaloplossing 
Of u nu kiest voor handdroging, handreiniging of lucht-

verfrissing, Vendor staat voor kwaliteit. Zowel de auto-

maten als de verbruiksgoederen worden in eigen beheer 

ontwikkeld en geproduceerd, geheel conform ISO 9001 

en ISO 14001. Optimale toilethygiëne begint met een 

deskundig advies, toegespitst op uw situatie, en leidt tot 

een tevreden toiletbezoeker die altijd kan rekenen op 

maximale hygiëne en gebruiksgemak.

Representatieve toiletruimte
De IQ Handdoekautomaat maakt een afvalbak overbodig 

en staat zodoende garant voor een opgeruimde 

toiletruimte. Doordat de handdoekcassettes onderling 

verbonden worden, kunt u de automaat tijdens elke 

schoonmaakronde bijvullen. Een hoge capaciteitsvulling 

zorgt daarbij voor een groot aantal handdrogingen, 

waardoor uw toiletbezoekers altijd de beschikking 

hebben over een schone handdoek. Het uitgebreide 

assortiment aan luchtverfrissers en parfums biedt iedere 

bezoeker een prettige geurbeleving.

Hygiëne gegarandeerd
Hygiëne begint al tijdens de logistiek en opslag in uw 

schoonmaakkast. De handdoekcassettes van Vendor 

worden volledig verpakt aangeleverd, zodat u zeker 

bent van schone handdoeken tijdens het bijvullen van 

uw handdoekautomaat. Bovendien zijn de handdoeken 

voor éénmalig gebruik en blijven het schone en gebruikte 

papier in de automaat strikt gescheiden. Een hygiënische 

handdroging is hierdoor gegarandeerd.

De klant centraal 
Uw tevredenheid over onze producten en diensten staat 

bij Vendor centraal. Hiervoor verricht Vendor continu 

onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten.   

De uitkomsten van deze onderzoeken worden afgezet  

tegen de doelstellingen en vertaald naar concrete acties 

om uw tevredenheid op een hoog niveau te houden. 

Onmisbare producten voor uw toiletten

Nog veel meer innovatieve producten
De getoonde automaten zijn slechts een greep uit het uitgebreide 

assortiment van Vendor. Ga naar www.vendor.nl en klik op 

Ons aanbod voor alle producten.

Damesverbandcontainer
Extra hygiënisch door non touch 

voetpedaalbediening.

Digitale luchtverfrisser
Programmeerbare luchtverfris-

ser die met vaste intervallen een 

frisse geur verspreidt. 

IQ Handdoekautomaat 
Altijd een schone handdoek 

beschikbaar.

Horizontale  
toiletrolautomaat
Altijd toiletpapier beschikbaar.

Zeep-/foamdispenser
Geschikt voor verschillende soorten 

wascrèmes en foam. 

goede indruk
Verzekerd van een

* Procentuele verandering van het aantal bacteriën op de handen 
vóór en na het wassen en drogen. Bron: TÜV, september 2005

Papieren handdoek meest hygiënisch.
Bij het drogen van de handen met papieren handdoeken 

blijven de minste bacteriën achter.

Schoon en frisse  
geur doorslaggevend 
Bij de beoordeling van een sanitaire  

ruimte spelen afwezigheid van  

zichtbaar vuil en een frisse geur  

de grootste rol.

Bron: VSR, november 2002



Draag bij
aan een 

gezonde 
  toekomst

Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen

Bent u op zoek naar een duurzame partner in 

toilethygiëne? Zoek niet langer. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen is bij Vendor op een 

heldere en praktische wijze geïntegreerd in de 

dagelijkse bedrijfsvoering. Al onze producten en 

dienstverlening worden methodisch getoetst  

aan de gevolgen voor de samenleving en milieu.  

De certificering voor MVO Prestatieladder 

niveau 3 is hiervan het bewijs.



Duurzame producten voor uw toiletten

Nog veel meer duurzame producten
De getoonde producten zijn slechts een greep uit het uitgebreide 

assortiment van Vendor. Ga naar www.vendor.nl en klik op 

Ons aanbod voor alle producten. 

Luchtverfrissing
De Everfresh luchtverfrisser is 

een milieuvriendelijke keuze. 

Continu een frisse geur zonder 

verstuiving en zonder het gebruik 

van batterijen en spuitbussen.

Handdoekcassettes
Na onderzoek van PréConsultant 

het meest milieuvriendelijk 

gebleken. Gecertificeerd met het 

Nordic Swan Ecolabel.

Wascrèmes en Foam
Voldoen aan de EU-voorschriften 

voor cosmetica. Ze zijn biologisch 

afbreekbaar, Cradle to Cradle en 

100% dierproefvrij ontwikkeld. 

Bovendien gecertificeerd met het 

Europese Ecolabel. 

Toiletpapier
Gecertificeerd met het Nordic 

Swan Ecolabel en bekroond met het 

officiële Europese Ecolabel.

MVO Prestatieladder niveau 3
Vendor heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) hoog in het vaandel staan en streeft er naar in alle 

opzichten duurzaam te zijn. Om dit te realiseren heeft 

Vendor een MVO-managementsysteem geïmplementeerd 

dat onafhankelijk is getoetst en gecertificeerd op basis van 

de MVO Prestatieladder niveau 3. Deze certificatienorm, 

geïnspireerd op de internationale norm ISO 26000, maakt 

het begrip MVO objectief, aantoonbaar en concreet.  

Vendor streeft binnen haar MVO-managementsysteem 

naar meerwaarde op sociaal, milieu- en economisch vlak 

(People, Planet, Profit). De thema’s behoorlijk bestuur, 

arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken 

doen, consumentenaangelegenheden, milieu en betrokken-

heid bij de gemeenschap staan hierbij centraal. Binnen het 

gecertificeerde MVO-managementsysteem zijn deze thema’s 

concreet en praktisch geïntegreerd in het beleid van Vendor. 

Een voortdurende communicatie met de belanghebbenden 

(stakeholders) is hierbij een belangrijk uitgangspunt voor 

een actieve en effectieve afstemming van de verwachtingen 

die aan Vendor worden gesteld. Hiermee is het MVO een 

integraal onderdeel van de bedrijfsvoering binnen Vendor, 

met als doel een structurele doorontwikkeling aan de hand 

van meetbare en controleerbare prestaties.

ISO-certificeringen
Vendor is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd en beant-

woordt hiermee aan strenge eisen op het gebied van 

kwaliteitsmanagement en milieumanagement. Bij het 

ontwerp, de inkoop en de productie van de Vendor 

producten wordt continu gestreefd naar een verdere 

verbetering van de milieuprestaties. 

Duurzame producten
Door strenge milieueisen te hanteren bij de selectie van 

grondstoffen en de productie bijvoorbeeld staat Vendor 

garant voor een duurzaam productassortiment en dienst-

verlening. Dit heeft diverse certificeringen opgeleverd. 

Zo is ons toilet- en handdoekpapier voorzien van het 

Nordic Swan label, het officiële ecolabel van Scandinavië. 

Daarnaast is ons toiletpapier bekroond met het officiële 

Europese Ecolabel, de Euro Flower. 

Recycleerbaar en afbreekbaar
Ook op andere vlakken is Vendor ecologisch een  

verantwoorde keuze. De automaten van Vendor 

zijn bijvoorbeeld vervaardigd van recycleerbaar ABS 

(Acrylonitril Butadieen Styreen) en hebben een zeer 

lange levensduur. Kiest u voor een service-overeenkomst 

dan nemen wij de automaten aan het einde van de 

levensduur retour en zorgen we voor de recycling ervan. 

De Vendor-zepen voldoen aan de EU-voorschriften 

voor cosmetica. Ze zijn biologisch afbreekbaar en 100% 

dierproefvrij ontwikkeld.

Maatschappelijke betrokkenheid
Vendor sponsort evenementen die een bijdrage leveren 

aan de MVO doelstellingen. Evenementen waarbij het 

milieu niet wordt belast (hardlopen, wielrennen etc.) 

en die gericht zijn op duurzaamheid hebben hierbij de 

voorkeur. De helft van het sponsorbudget dient een 

goed doel te ondersteunen. Hiermee wil Vendor haar 

maatschappelijke betrokkenheid tonen. 

Steun aan goede doelen
De maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich voor 

Vendor ook in de steun aan een drietal charitatieve 

instellingen. Vendor heeft gekozen voor 3 goede doelen: 

Wereld Natuur Fonds, Unicef en Ronald McDonald 

Kinderfonds. Bij elke order wordt een bepaald bedrag 

gedoneerd. De klant kan hierbij zelf zijn of haar voorkeur 

aangeven. Op deze manier draagt Vendor bij aan de 

goede zorg voor mens, milieu en maatschappij. 

Bekijk ook het MVO-verslag op onze website 
www.vendor.nl/MVO.htm, voor meer informatie 
over het beleid van Vendor wat betreft 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzaam
in alle opzichten

Vendor handdrogingssysteem meest milieuvriendelijk
Om de milieueffecten van haar producten te beoordelen laat  

Vendor o.a. levenscyclusanalyses uitvoeren door gespecialiseerde 

onderzoeksbureaus. Uit onderzoek van onderzoeksinstituut 

PRé Consultants (2008) is gebleken dat één trekking van de 

Vendor-handdoekcassette minder belastend voor het milieu is 

dan één trekking van een traditionele katoenen handdoekrol. 

Een keuze voor Vendor is dus een verantwoorde keuze.

Bron: PRé Consultants B.V.



voor u 
  geregeld
Totale ontzorging
Wanneer u kiest voor Vendor heeft u natuurlijk de 

mogelijkheid voor éénmalige aanschaf van de automaten. 

U ontvangt dan de verbruiksartikelen conform de 

Service Plus overeenkomst en bent verzekerd van 100% 

functionerende automaten, altijd voldoende voorraad van 

de vullingen en een uiterst transparante samenwerking. 

Voor totale ontzorging kiest u voor het Total Service 

Concept. U huurt de automaten en profiteert naast 

bovengenoemde voordelen van een gespreide betaling 

en volledige ontzorging. Total Service houdt ook gratis 

montage van de dispensers in, het leveren van handdoeken 

en toiletpapier in de werkkast en het bijvullen van uw 

zeepdispenser. Kortom: optimale toilethygiëne zonder 

omkijken! 

Gespecialiseerde dienstverleners
Dienstverlening op locatie is vakkennis op locatie. 

Hiervoor zetten wij onze gespecialiseerde Vendor-

dienstverleners in. Zij beschikken over uitgebreide 

vakkennis en zijn volledig toegerust om uw vragen te 

beantwoorden. Gekleed in Vendor-uniform zijn ze  

altijd herkenbaar en dus aanspreekbaar als uw  

Vendor-dienstverlener. Zij vormen de basis voor  

een excellente service.

Moderne communicatietechnieken
Elk servicebezoek wordt ‘real time’ geregistreerd met  

een handterminal en direct per e-mail aan u bevestigd.  

Dit is uw garantie dat de dienstverlening optimaal  

wordt uitgevoerd. 

Van advies 
tot service



Welke stijl kiest u?
U heeft bij Vendor de keuze uit verschillende productlijnen

Met onze Colours-lijn creëert u niet alleen een 

compleet ingerichte, maar bovenal een unieke en 

opvallende toiletruimte. Helemaal naar uw eigen 

smaak, want met Vendor Colours bent u volkomen 

vrij in de keuze van de kleur. Het aantal kleuren 

waaruit u kunt kiezen is nagenoeg onbeperkt. 

Elke automaat wordt voorzien van een speciale 

beschermende coating. Welke kleur past bij u?

Met onze Metal-lijn creëert u een compleet 

ingerichte, stijlvolle toiletruimte. Luxe en verfijnd. 

Metal combineert het elegante design van de 

Vision-lijn met de strakke uitstraling van roestvrij 

staal. Ongevoelig voor vinger afdrukken, dus 

makkelijk in onderhoud. Deze lijn komt het best 

tot zijn recht in een omgeving waar uitstraling 

belangrijk is.

Verzekerd van een

 goede indruk

kleur
in uw toiletruimte

Breng



Met onze Tradition-lijn creëert u een compleet 

ingerichte, functionele toiletruimte. Robuust,  

sterk en solide. Door het gebruik van duurzaam en 

slagvast kunststof is deze lijn vandalismebestendig, 

wat hem bij uitstek geschikt maakt voor 

onderwijsinstellingen, industriële of horeca-  

en recreatieomgevingen.

Verzekerd van een

 goede indruk

Met onze Vision-lijn creëert u een compleet 

ingerichte, tijdloze toiletruimte. Actueel en elegant. 

Gemaakt van ABS-kunststof, dus ook nog eens stevig. 

Met zijn fraaie ronde vormen en witte kleur past 

Vision uitstekend in elke omgeving waar sfeer en 

subtiliteit tellen.

Uw toiletruimte als

visitekaartje



IQ Handdoekautomaat Zeep-/foamdispenser Vario dispenser Zeepdispenser met  

elleboogbediening

Toiletrolautomaat Digitale luchtverfrisser Everfresh luchtverfrisser Deurluchtverfrisser

• Altijd een handdoek beschikbaar 

door uniek continusysteem

• Hygiënisch wegens  

éénmalig gebruik

• Geen afvalbak nodig

• Leverbaar in 3 uitvoeringen: 

Classic, Automatic en Sensomatic

• Tevens verkrijgbaar als Special: 

met uw logo, huisstijl of reclame

• Combinatie met spiegel mogelijk 

(Tradition)

• Geschikt voor verschillende 

soorten wascrèmes en foam 

• Hygiënisch door afgesloten 

reservoir

• Lekvrij door uniek 

vacuümsysteem

• Heavy duty dispenser voor 

werkplaatsen e.d.

• Geschikt voor alle 

huidbeschermings-, 

huidreinigings- en 

huidverzorgingsproducten van 

Peter Greven.

• Minimale resthoeveelheid en 

afvalvolume doordat de flacons 

zichzelf opvouwen

• Maximale hygiëne, omdat elke 

flacon over een eigen pomp 

beschikt

• Uitermate geschikt voor 

Procare wascrème en het 

handontsmettingsmiddel  

Instant Disinfect

• Extra hygiënisch door 

elleboogbediening

• Lekvrij

• Continusysteem

• Voor 2 toiletrollen van 100 meter 

2-laags tissue of 150 meter 

1-laags crêpe

• Gemakkelijke ingebruikname 

door speciale wikkel

• Gecontroleerde afgifte 

• Snelle wateroplosbaarheid van 

het toiletpapier

• Leverbaar in horizontale en 

verticale uitvoering

• Luchtverfrisser voor  

de wasruimte

• Continu een frisse geur

• Programmeerbaar

• Luchtverfrisser voor de 

wasruimte en toiletruimte 

• Milieuvriendelijk

• Storingvrij

• Werkt op basis van verdamping 

• Variabele geurintensiteit door 

plaatsing van 1, 2 of 3 geurstrips

• Luchtverfrisser voor  

de toiletruimte 

• Alleen luchtverfrissing  

wanneer nodig

   
Zeepdispenser:

   
Foamdispenser:

  

Wit Wit
      

   
 

Diverse kwaliteiten papieren en 

katoenen handdoekcassettes 

3 soorten wascrèmes  

(Ocean, Silk en Procare) en 

microfijne foamzeep

2-liter flacons huidbeschermings-, 

huidreinigings- en 

huidverzorgingsproducten

Wascrème Procare anti-bacterial 

en Instant Disfinfect alcoholgel

2-laags comfort tissuepapier, 

2-laags tissuepapier en  

1-laags crêpepapier

Spring Blossom, Summer Breeze, 

Autumn Garden, Winter Flowers

Passion Flower, Powder Fresh, 

Oriental Green, Pearl Fresh

Bloemen, Citroen, Vanille

       

Handdroging Handreiniging Toiletpapier Luchtverfrissing

Productinformatie
Vendor levert een totaalconcept voor optimale toilethygiëne. Dit omvat:
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Damesverbandcontainer Damesverbandzakhouder Hygiene Seat Toiletbrilreiniger Sanitizer Urinoirrooster Toileborstelgarnituur Vending machine

• Non-touch door unieke 

voetpedaalbediening

• Het voetpedaal fungeert tevens 

als muurbeugel

• Hangende positie vergemakkelijkt 

het schoonhouden van vloeren

• Handige en brede vulopening 

zonder inkijk

• Bevat een geurneutraliserende 

vulling

• Fraaie vormgeving in combinatie 

met 14 liter inhoud

• 3 ophanghoogtes mogelijk

• Hygiënisch en representatief

• Grote capaciteit verbandzakjes

• Voor elke toiletbezoeker een 

100% hygiënische en droge 

toiletbril

• Sensorbediening

• Hygiënisch door éénmalig gebruik 

van de folie

• De gebruikte folie wordt in de 

automaat gescheiden van de 

schone folie

• Gebruiksvriendelijk

• Gemakkelijk met één hand te 

gebruiken in combinatie met 

toiletpapier

• Hygiënisch: iedere nieuwe vulling 

heeft een nieuwe doseerpomp 

• Directe aansluiting op de 

spoelleiding of reservoir

• Reinigingsvloeistof die bij 

elke spoeling kalkafzetting en 

bacteriegroei voorkomt

• Milieuvriendelijk

• Voorkomt verstoppingen en 

kalkaanslag

• Verwijdert bacteriën

• Verspreidt aangename geur

• Toiletborstel in combinatie met 

wandhouder

• Hangend model vergemakkelijkt 

het schoonhouden

• Extra service voor uw gasten 

• Breed assortiment voor 

persoonlijke verzorging

• Eenvoudige bediening volgens 

FIFO (First In First Out) principe

     
Wit

      
N.v.t.

   
Wit

N.v.t. Lekvrije verbandzakjes Hygiënische folie. Huidvriendelijk anti-bacteriële 

reinigingsvloeistof 

Reinigingsvloeistof op basis van een 

natuurlijk (biologisch afbreekbaar) 

enzymsysteem

Antikalk-vulling met hygiënische 

werking

N.v.t. 10 verschillende producten voor 

zowel mannnen als vrouwen op het 

gebied van personal care

Dameshygiëne Toiletreiniging Overige

Vervolg productinformatie
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Vendor B.V. 

Persephonestraat 38

5047 TT Tilburg

T 013 - 578 66 00

F 013 - 578 66 01

welkom@vendor.nl

Postbus 2207 

5001 CE Tilburg

Nederland

Totaaloplossing voor optimale toilethygiëne

Handdroging Handreiniging Toiletpapier

Luchtverfrissing Dameshygiëne Toiletreiniging

www.vendor.nl

Voor vragen, informatie of het maken van een afspraak met één van onze adviseurs, 

kunt u contact met ons opnemen via het gratis servicenummer 0800-0448.
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