
Het Vala® assortiment:
Zachte verpleegproducten voor eenmalig gebruik.

Verpleegartikelen

Nieuwe producten



Een hygiënische oplossing voor professionele zorg.

De Vala-disposables zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal. Zij hebben de zachtheid

van textielproducten en staan garant voor een hygiënische, professionele zorg. 

Dit leidt tot meer comfort voor degenen die worden verzorgd en maakt het persoonlijke

contact een stuk prettiger. Doordat de producten slechts eenmaal worden gebruikt, zijn

zij voordelig en efficiënt in het gebruik.

De juiste oplossing voor elke zorgsituatie.

Het Vala-assortiment bestaat uit vier productgroepen die voor specifieke situaties zijn ontwikkeld zodat u altijd de 

juiste oplossing bij de hand heeft.

Vala®Clean

Disposable, zachte washandjes, wasdoekjes

en reinigingsdoekjes voor de professionele

lichaamsverzorging van cliënten.

Vala®Fit

Beschermslabben en servetten vooral geschikt 

tijdens de maaltijden. Beschermen kleding en 

beddengoed tegen vocht en etensresten.

Vala®Protect 

Lakens die snel vocht opnemen, beschermen

beddengoed en onderzoekstafels tegen

verontreinigingen .

Vala®Comfort 

Schoonmaakdoekjes, schorten en overige wegwerp-

producten voor ziekenhuizen en verpleeg- en verzor-

gingshuizen waar comfort en hygiëne van groot

belang is.

Clean Fit

Ziekenhuizen

ComfortProtect

Thuiszorg

Verpleeghuizen
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Vala®Clean
Voor een voelbaar zachtere reiniging 
van de huid.
De zorgvuldig geselecteerde materialen van ValaClean garanderen een 
professionele lichaamsverzorging. De washandjes, wasdoekjes en reinigings-
doekjes van ValaClean zijn voelbaar zachter en daardoor ideaal voor het reinigen
van de oudere huid. De doekjes kunnen eenvoudig na gebruik worden weg-
gegooid waardoor waskosten worden bespaard.

Clean

Basic

• Disposable washandjes van
non-woven materiaal.

• Zacht en scheurbestendig, 
ook als het washandje nat is. 

• Met ronde opening en daardoor
gemakkelijk in het gebruik.

Film

• Disposable washandjes voorzien
van een air-laid tissue met 
plastic laagje voor extra 
bescherming van verzorgend 
personeel.

• Een reliëflaagje zorgt voor een
zachte, maar grondige reiniging.

• Vooral geschikt voor het 
reinigen bij incontinentie.

Soft 

• Disposable washandjes van
donzig, scheurbestendig 
      non-woven materiaal.

• Zeer zacht en absorberend.
• Met ronde opening en daardoor

gemakkelijk in het gebruik.

23,5 x 15,5 cm22,5 x 15,5 cm22,5 x 15,5 cm



Extra

• Disposable reinigingsdoekjes
voorzien van een zacht air-laid
tissue.

• Absorberend en scheurbesten-
dig, ook als het doekje nat is.

• Een reliëflaagje zorgt voor een
zachte, maar grondige 
reiniging. 

Eco

• Disposable reinigingsdoekjes
van gerecycled tissue met 
reliëflaagje.

• Vier lagen.
• Praktisch in het gebruik door 

speciale vouwwijze.
• Voor een discrete reiniging bij 

incontinentie.

Roll

• Disposable handdoekjes van 
zacht, speciaal tissue.

• Absorberend en scheurbestendig.
• Eenvoudig van de rol te halen.
• Enkelvoudige perforaties.

22 x 30 cm

Dispenser

• Rol- en vouwhanddoekdispenser.
• Geschikt voor Vala®Clean roll.
• Ook te vullen met ca. 250 stuks 

C-vouw of ZZ-vouw papieren 
handdoeken.

• Venster ter controle van 
de vulling.

• Materiaal: wit ABS plastic.
• Afsluitbaar met een sleutel.

35 x 40 cm30 x 33 cm
28 x 25 x  

18 cm

Nieuw



Vala®Fit 
Opgeruimd staat netjes.
De slabben en servetten van ValaFit beschermen het beddengoed en de kleding
van cliënten tijdens de maaltijd. Door het gebruik van disposables bespaart u op
waskosten.

Fit

Band

• Disposable slabben met 
koord, een boven- en 
onderlaag van tissue en een 
geïntegreerde plastic laag.

• Met opvangzak.
• Ronde halsuitsnede en 

versterkte bandjes voor een 
comfortabele, goede pasvorm.

• Waterdicht en absorberend.

Tape

• Disposable slabben met 
kleefstroken en plastic 
onderlaag.

• Met opvangzak.
• Ronde halsuitsnede voor meer 

comfort.
• Vooral geschikt voor de 

bescherming van immobiele
cliënten. 

Eco 

• Disposable servetten van 
gerecycled tissue.

• Drie lagen.
• Zacht en absorberend.

38 x 70 cm 38 x 65 cm 36 x 36 cm



ValaProtect biedt een breed scala aan beschermlakens voor ziekenhuizen en 
huisartsenpraktijken om cliënten en onderzoekstafels schoon te houden.

Vala®Protect 
Voor een adequate bescherming van
onderzoekstafels.

Protect

Basic

• Disposable beschermlakens 
met tissuelaag en een 
onderlaag van plastic.

• Neemt vocht snel op en 
beschermt tegen doorlekken.

• Maten: 38 x 38 cm, 
80 x 140 cm, 80 x 175 cm, 
80 x 210 cm.

Special

• Disposable beschermlakens 
met twee tissuelagen en een 
onderlaag van plastic.

• Neemt vocht snel op en 
beschermt tegen doorlekken.

• Versterkt met draad en daar-
door scheur- en trekbestendig.

• Met vochtbarrière.
• Maten: 80 x 175 cm, 

80 x 210 cm.

Special Eco 

• Disposable beschermlakens met
twee lagen van gerecycled tissue 
en een onderlaag van plastic.

• Neemt vocht snel op en 
beschermt tegen doorlekken.

• Versterkt met draad en daardoor 
scheur- en trekbestendig.

• Met vochtbarrière.
• Maten: 80 x 175 cm, 80 x 210 cm. 

In vier maten
Versterkt 
met draad 

Versterkt 
met draad 



Vala®Comfort 
Vertrouw op onze producten.

Comfort

Kussens

• Hoofd- en steunkussens van 
wolachtig non-woven polyester
met een non-woven overtrek.

• Extra zacht en volumineus.
• Ideaal als hoofdkussen en ter 

ondersteuning van verschillende
delen van het lichaam.

Dekens

• Dekens van wolachtig 
non-woven polyester.

• Vocht- en luchtdoorlatend.
• Zeer licht: ca. 480 gram.

40 x 50 cm

135 x 195 cm

Net

• Multifunctionele schoonmaak-
doekjes met een non-woven 
netstructuur van textiel.

• Extra zacht, absorberend en 
scheur- en trekbestendig, 
ook als de doekjes vochtig zijn.

• Steriliseerbaar.

Multi

• Multifunctionele schoonmaak-
doekjes van bedrukt, 
non-woven materiaal.

• Extra absorberend, scheur- en 
trekbestendig en niet pluizend.

• Steriliseerbaar.

35 x 38 cm 34 x 38 cm

Het ValaComfort-assortiment bestaat uit disposable producten die speciaal voor 
ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen zijn ontwikkeld. Want comfort 
en hygiëne speelt in deze zorgsituaties een belangrijke rol bij de verzorging van
cliënten.

Schorten

• Schort voor éénmalig gebruik.
• Schort van PE-film, wit.
• Lengte 140 cm.
• Biedt veilige en hygiënische 

bescherming tegen vuil en 
vocht.

• Individueel gevouwen voor 
eenvoudig gebruik.

75 x 140 cm

Nieuw



Product Omschrijving

ValaClean basic washandje
ValaClean soft washandje
ValaClean film washandje
ValaClean extra reinigingsdoekje
ValaClean eco reinigingsdoekje
ValaClean roll handdoekrol
ValaClean box, leeg dispenser
ValaFit band beschermslab
ValaFit tape beschermslab
ValaFit eco servet
ValaProtect basic beschermlaken 
ValaProtect basic beschermlaken  
ValaProtect basic beschermlaken 
ValaProtect basic beschermlaken 
ValaProtect special beschermlaken 
ValaProtect special beschermlaken  
ValaProtect special eco beschermlaken  
ValaProtect special eco beschermlaken  
ValaComfort blanket deken
ValaComfort pillow hoofd- en steunkussen
ValaComfort net schoonmaakdoekje
ValaComfort multi schoonmaakdoekje
ValaComfort apron wegwerpschort

Prijseenheid

zak à 50
zak à 50
zak à 50
zak à 50
zak à 30

rol à 175 vel
1 box

zak à 100
zak à 100

zak à 50
zak à 250

doos à 100
doos à 100
doos à 100
doos à 100
doos à 100
doos à 100
doos à 100

zak à 1
zak à 4

zak à 100
zak à 50

zak à 100

Artikel-
nummer

992 245
992 242
992 243
992 234
992 341
992 251
996 858
992 252
992 253
992 340
992 226
992 227
992 228
992 229
992 238
992 239
992 258
992 259
992 332
992 333
992 330
992 335
992 337
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Omdoos-
verpakking 

40 zakken
20 zakken
28 zakken
12 zakken
20 zakken
18 rollen

1 box
6 zakken
6 zakken

20 zakken
8 zakken

1 doos
1 doos
1 doos
1 doos
1 doos
1 doos
1 doos

12 zakken
5 zakken

12 zakken
24 zakken
10 zakken

  

PAUL HARTMANN B.V.

Postbus 26

6500 AA Nijmegen

T 024 372 36 10 

F 024 377 82 84 

E algemeen@nl.hartmann.info

 
Maat

30 x 33 cm 
35 x 40 cm 
22 x 30 cm 

38 x 70 cm
38 x 65 cm
36 x 36 cm
38 x 38 cm

80 x 140 cm 
80 x 175 cm
80 x 210 cm
80 x 175 cm
80 x 210 cm
80 x 175 cm
80 x 210 cm

135 x 195 cm
40 x 50 cm
35 x 38 cm
34 x 38 cm

75 x 140 cm

Bezoek onze website:
www.paulhartmann.nl

Alle Vala-producten in één oogopslag.

Lichaamsverzorging BeschermlakensBescherming van kleding en beddengoed

Clean Fit Protect Comfort

Preventie
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