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PAG I N A E E N

Een unieke ervaring keer op keer
Wanneer het gaat om dagelijks weerkerende handelingen, 
verwent u uw gasten het best met de sensuele schoonheid 

van de Lapē Collectie.

De Lapē Collectie bevat producten voor handhygiëne en huidverzorging, 

ontwikkeld door Diversey Care. De dagelijks weerkerende handelingen 

van uw gasten worden getransformeerd tot een rustgevende, luxueuze, 

zinnenprikkelende ervaring die lichaam en geest verrijkt. Deze producten 

spreken zowel vrouwen als mannen aan en de delicate geur van Lapē creëert een 

blijvende indruk op iedereen die uw sanitair gebruikt.





V E R ST E R K U W M E R K E RVA R I NG

Introduceer een onderscheidend maar functioneel design 

dat naadloos aansluit bij iedere omgeving.

Maak van uw sanitair een designpareltje door te kiezen voor 

een meer verfijnd alternatief .

Stroomlijn uw supply management met een enkele 

oplossing die zowel mannen als vrouwen aanspreekt.

PROMO O T G OE DE H YG I Ë N E

Verleid klanten met aantrekkelijke opties voor het wassen 

van de handen om het risico op infecties of epidemieën te 

veminderen.

Verminder het risico op allergische reacties met milde 

formules die voor ieder huidtype geschikt zijn.

Maak duidelijk dat de gezondheid van uw gasten u aan 

het hart gaat door te kiezen voor het geavanceerde 

vochtinbrengende complex en de ftalaten-, parabenen- en 

triclosan-vrije formules van Lapē. 

ST R E E F N A A R L OYA L E K L A N T E N

Creëer een aangename sfeer in uw wasruimte om de 

binding tussen uw gasten en uw zaak te versterken.

Zorg voor een unieke, blijvende en  prikkelende ervaring 

dankzij de universeel aantrekkelijke geur van Lapē.

Verras uw gasten met een gamma hoogwaardige zepen en 

lotions die luxueus ogen en aanvoelen.

Bied hervulbare, recycleerbare producten aan waarmee 

u duidelijk aantoont dat duurzaamheid voor u geen loos 

begrip is.

De kleine dingen in het leven 
maken een groot verschil 

Vooral dan voor uw merk. Handen wassen en hydrateren, het mag dan al routine 

zijn, de Lapē Collectie voegt waarde toe aan uw merk – iedere wasruimte wordt een 

ervaring die een blijvende indruk zal nalaten op uw gasten.
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Maak van ieder sanitair een 
onvergetelijke ervaring voor uw gasten

Met meer dan 90 jaar ervaring en een wereldwijde aanwezigheid in 175 landen is Diversey 

Care de toonaangevende leverancier van slimme, duurzame schoonmaakproducten of 

producten voor hygiëne voor een heel gamma van bedrijven die focussen op hospitality, 

zoals restaurants, hotels, kantoren en luchthavenlounges.

De jongste telg in ons gamma voor persoonlijke verzorging, de Lapē Collectie met 

producten voor handhygiëne en huidverzorging, maakt vooral het verschil doordat: de 

producten naadloos aansluiten bij de dagdagelijkse handelingen.

W E R E L DW I J D AC T I E F E N G L OB A L E A A N T R E K K I NG SK R ACH T 

Als totaalleverancier van oplossingen voor hygiëne zijn wij markleider in ons domein, 

een marktleider die zich specialiseert in de ontwikkeling van systemen voor persoonlijke 

verzorging die klanten van over de hele wereld op prijs stellen.

E RVA R I NG M E T HO SPI TA L I T Y 

Combineer de grondige kennis van Diversey Care met uw operationele eisen en uw ervaring 

op het gebied van hospitality en u hebt de ideale partner aan wie u de hygiëne voor uw 

gasten kunt toevertrouwen.

BE SPA R E N

Als leverancier van alle producten op het gebied van Persoonlijke verzorging kunnen wij de 

gebruikskosten en de complexiteit van de leveranciersketen verkleinen – waardoor u in staat 

bent om uw gasten het gevoel te geven dat zij bijzonder zijn, voor een lagere kost.



PAG I N A Z E S

Universele aantrekkingskracht en elegante presentatie

De Lapē Collectie, ontwikkeld in onze state-of-the-art laboratoria in Nederland, staat voor jaren ervaring 

met het creëren van producten die zowel de huid als de zintuigen verwennen. Deze veelzijde handzepen 

en lotions, die een universele aantrekkingskracht uitoefenen en een elegante uitstraling hebben, zijn 

geschikt voor zowel de werkomgeving als een relax omgeving – en ze kunnen probleemloos in zowat 

ieder decor worden ingepast. De delicate geur maakt dat uw sanitair na ieder gebruik lekkerder gaat 

ruiken. De geur blijft ook op de huid hangen, als een leuk aandenken aan de ervaring met uw merk.



PAG I N A Z E V E N

Geniet van de schone, frisse geur van citroen en 

groene thee; deze verrukkelijke handzeep verfrist en 

levert energie tijdens deze dagelijks weerkerende 

handelingen.

Unieke formule reinigt en hydrateert.

Huidneutrale pH

Bevat geen ftalaten, parabenen of triclosan

Met pomp bovenaan, losstaande flessen

Formaat: 300 ml

 Oosterse citroenthee
H A N D Z E E P
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 Oosterse citroenthee
H A N D L O T I O N

De verkwikkende geur van citrus- en theeblaadjes 

die in deze voedende formule werd vermengd, 

beschermt, verzacht en verzorgt uw handen.

De unieke mengeling van zacht hydraterende 

stoffen maakt dat de handen zachter en hersteld 

aanvoelen. 

Bevat geen ftalaten, parabenen of triclosan

Met pomp bovenaan, losstaande flessen

Formaat: 300 ml
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Met de geur van zoete honing en aangename vanille 

maakt deze zeep de handen schoon en hydrateert zij 

– dit met een bijzonder geurig boeket.

Unieke formule reinigt en hydrateert.

Huidneutrale pH

Bevat geen ftalaten, parabenen of triclosan

Met pomp bovenaan, losse flessen

Formaat: 300 ml

Honing & Vanille
H A N D Z E E P
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Vertroetel uw handen met deze rijke, zoet geurende 

lotion en geniet van een langdurige vochtinbrengende 

ervaring met honing en vanille.

Deze unieke mengeling van zachte, hydraterende 

stoffen maakt dat de handen zacht en hersteld 

aanvoelen.

Bevat geen ftalaten, parabenen of triclosan

Met pomp bovenaan, losse flessen

Formaat: 300 ml

Honing & Vanille
H A N D L O T I O N
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Een totaaloplossing voor de 
verzorging van uw gasten

Vergrendelbare muurbeugels zorgen ervoor dat de Lapē Collectie blijft zitten waar u 

deze hebt geplaatst. Handzeep bevindt zich steeds op de ideale plaats waardoor de 

wasruimte netjes blijft en het uw gasten gemakkelijk wordt gemaakt.

E N K E LVOU DIG E V E RG R E N DE L B A R E 
M U U R BEUG E L

Deze vergrendelbare muurbeugels uit hoogwaardig 

roestvrij staal zorgen voor een gedistingeerde uitstraling 

van uw wasruimte. 

DU BBE L E V E RG R E N DE L B A R E M U U R BEUG E L

In de dubbele muurbeugel passen zowel de handzeep- 

als de lotionfles; het design en de functionaliteit zijn hier 

identiek aan de enkelvoudige beugel. 

COM M U N IC AT I E E N ON DE R ST EU N E N D 
M AT E R I A A L 

Om de Lapē Collectie op de markt te introduceren 

en om de klant bewust te maken van het aanbod, is er 

een volledig gamma van verkoop- en ondersteunend 

materiaal dat u kunt opvragen via uw lokale 

vertegenwoordiger van Sealed Air, Diversey Care.

www.lapecollection.com  •  Productfiche  

 Product informatiebladen
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Duurzaam en netjes hervullen 

Volle flessen ogen zoveel aangenamer en dus biedt Lapē Collectie kostenefficiënte, 

recycleerbare hervulverpakkingen waarmee u de Lapē flessen kunnen bijvullen zonder dat u ze 

uit de muurbeugels hoeft te halen. Door ervoor te zorgen dat de 300ml flessen met het pompje 

bovenaan makkelijk en netjes ter plaatse kunnen worden gevuld, daalt voor de totaalkost terwijl 

uw gasten steeds een volle fles handzeep zien. Hoewel onze flessen met pomp bovenaan volledig 

recycleerbaar zijn, wordt alles nog zoveel milieuvriendelijker door ook deze flessen te hervullen.

Snel, makkelijk en netjes bijvullen als onderdeel van 

het normale onderhoud van de wasruimte.

Altijd volle flessen, waarmee u duidelijk aangeeft 

hoe belangrijk uw klanten voor u zijn

Dankzij de dunne tuit van de knijpfles is morsen erg 

onwaarschijnlijk

De Lapē flesjes kunnen in de muurbeugels blijven 

zitten

De bussen en de flesjes met doseerpompje zijn 

allemaal recycleerbaar





De verwachtingen op het gebied van duurzaamheid van onze 
klanten inlossen

Bij Diversey Care is dit meer dan een doelstelling; het maakt integraal deel uit van het DNA van onze onderneming en 

het zit verweven in alles dat wij doen – van onze innovatieve oplossingen tot de waarden van onze onderneming. Dit 

is waarom wij voor de Lapē Collectie hebben gekozen voor recycleerbare flessen en recycleerbare buitenverpakking 

om de impact op de afvalberg te beperken. Onze navuloplossing draagt bij tot een milieuvriendelijke levenscyclus 

waardoor een duurzaam verzorgingsprogramma mogelijk wordt.

Wij willen het verschil maken
Wij zijn steeds vertrokken van het principe dat Diversey Care een positieve impact zou hebben op de gemeenschappen 

waarin wij actief zijn. Het is onze visie dat wij onze partners, klanten, leveranciers en eindgebruikers willen helpen om 

te ijveren voor positieve verandering in de wereld. Om deze visie te realiseren, investeren wij een percentage van de 

omzet van de Lapē Collectie via Soap for Hope in behoeftige gemeenschappen.

Ieder jaar genereert een hotel dat 400 kamers telt 3,5 ton aan vast zeepafval. Soap for Hope leert de behoeftige 

gemeenschappen hoe zij deze zeeprestjes kunnen redden om er nieuwe stukken zeep van te maken. De zeep wordt 

opgehaald bij hotels uit de buurt en vervolgens overgebracht naar een lokale site waar mensen uit de buurt deze dan 

opnieuw verwerken: levens redden door een schonere en gezondere omgeving te promoten, door de handen goed te 

wassen met zeep; bestaansmiddelen genereren voor lokale gemeenschappen door hen nieuwe vaardigheden aan te 

leren; en hotels helpen om hun afval te verminderen door gebruikte of weggegooide zeep te recycleren.

Als Lapē klant kunt u teksten, poster- of stickerontwerpen krijgen om aan uw gasten en klanten duidelijk te maken dat u 

Soap for Hope steunt.
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K L A N T E N DI E NST
België  

016 61 77 77 

customerservice.belgium@sealedair.com

SE A L E D A I R ,  DI V E R SE Y C A R E
Haachtsesteenweg 672 

1910 Kampenhout

Als onderdeel van Sealed Air bieden de producten van 

Diversey Care duurzame oplossingen voor onderhoud, 

ontsmetting en hygiëne om uw onderneming – en de 

wereld – in goede gezondheid te houden.

Voor meer informatie over de Lapē Collectie kunt u contact opnemen met 
uw lokale vertegenwoordiger of met onze klantendient.

www.lapecollection.com


