
Hoe scHoon is uw computer? 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat medewerkers vaak 
ontevreden zijn over de hygiëne op de werkplek. Met name 
vervuilde toetsenborden, beeldschermen en muizen leveren 
irritatie op en vormen een bron van ziektekiemen. 

stimuLeer uw meDewerKers
Niemand werkt graag met vervuilde apparatuur. Metingen geven  
aan dat een toetsenbord met ruim 30.000 bacteriën en een werkplek 
met meer dan 3.000 schimmels per cm² niet uitzonderlijk zijn. 

Medewerkers kunnen zelf het nodige doen om de apparatuur op  
de werkplek te reinigen en schoon te houden. Goede voorlichting  
en uitleg daarover maken de noodzaak hiervan duidelijk.

Een frisse en opgeruimde werkplek heeft zonder meer een positieve          
 weerslag op het algemene gevoel van welbevinden als de medewerkers 
‘s ochtends de kantoorruimte binnenstappen. Schone hardware op de 
werkplek draagt daar in belangrijke mate aan bij. 

Met de DISKO 1205 PC-reinigingsset kan de medewerker zijn of  
haar toetsenbord, muis en beeldscherm op elk gewenst moment  
van de dag snel en veilig schoonmaken.  

Wilt u zelf de kwaliteit van de DISKO 
producten ervaren? Ontvang GRATIS 
een pc-reinigingsset. Stuur een 
email met uw contactgegevens 
naar info@disko-cc.com alsmede 
de code “DISKO1205set” 



FLeXwerKen VrAAGt om eXtrA HYGiËne

Flexwerken is in veel organisaties tegenwoordig heel normaal. 
Doordat meerdere mensen op één en dezelfde werkplek werken, 
vervuilt de apparatuur intensiever en sneller. Vanuit hygiënisch en 
ARBO-technisch oogpunt is het aan te bevelen om toetsenborden, 
muizen, beeldschermen en telefoons regelmatig te reinigen. 

HArDwAre HYGiËne-metinG op LocAtie
Bent u benieuwd hoe vervuild uw werkplekapparatuur is? DISKO 
biedt een unieke hygiëne-meting aan. Met behulp van geavanceerde 
en gecertificeerde meetapparatuur kan de vervuilingsgraad van uw 
hardware exact worden vastgesteld. Als u hier interesse in heeft 
kunt u daarvoor contact met ons opnemen. 
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AAnDAcHt Voor een scHone werKpLeK
Vieze werkplekken zorgen voor veel ergernis en hebben een negatieve 
invloed op het werkplezier en daarmee op de arbeidsproductiviteit.  
Met name toetsenborden zijn vaak vervuild door huidschilfers, bacteriën 
als gevolg van niezen en toiletbezoek, alsmede door achtergebleven 
etenswaren.
  
De geïmpregneerde kant-en-klare DISKO reinigingssets bieden dé 
oplossing. Vuil en bacteriën worden effectief in een oogwenk verwijderd. 
Schone hardware wordt door veel medewerkers zeer gewaardeerd! 
Werkplezier, productiviteit en de representativiteit binnen uw bedrijf 
zullen hierdoor positief beïnvloed worden.

DisKo: Úw pArtner in HArDwAre-reiniGinG 
DISKO computer care is toonaangevend specialist in veilige en doeltref-
fende reinigingsoplossingen voor al uw hardware. Onze specialisten zijn  
u graag van dienst voor een intensieve reiniging, maar ook uw eigen 
medewerkers kunnen met de DISKO reinigingsproducten de computer-
apparatuur snel en veilig zelfstandig schoonmaken. Het resultaat is 
altijd schone, hygiënische en representatieve apparatuur op de werkplek.   


