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Medische disposables
Met een zeer uitgebreide lijn aan medische disposables vinden we voor u
ook de gewenste speciale producten! Denk aan wondverzorging, injectiematerialen, toedieningssystemen en vloeistoffen, medische voeding,
verpleegartikelen, incontinentie- en stomazorg.

Medisch meubilair
Ons zorgvuldig samengesteld assortiment aan medisch meubilair
onderscheidt zich door functionaliteit, degelijkheid, duurzaamheid
en prijs. Denk aan medicijnwagens, medische trolleys, medicijnkasten,
personenweegschalen, onderzoek- en behandelbanken, verpleegstoelen en behandellampen.

Dentale producten
Met ruim 5.000 artikelen van de meest gerenommeerde
merken in de tandheelkunde zijn wij u graag
van dienst.

Over D-Care
Vanuit het kantoor en distributiecentrum in Houten
voorzien we onze klanten van de meest uiteenlopende
medische disposables, medisch meubilair en dentale
producten. Met een breed assortiment maken we de
one-stop-shop formule voor u meer dan waar!
Onze specialistische kijk op de gezondheidszorg in
combinatie met een deskundig team, zorgt ervoor
dat we u optimaal van dienst zijn. Samen met u
werken we aan de beste oplossing.
D-Care maakt sinds 2011 onderdeel uit van het
internationale Bunzl Plc. Bunzl is een beursgenoteerd
bedrijf en wereldwijd marktleider in de distributie
van disposables, hygiëneproducten en verpakkingen.
Informatie over trends en ontwikkelingen in de markt
wisselen we voortdurend uit. Door internationale
inkoopafspraken met producenten en het bieden
van logistieke oplossingen aan onze afnemers, is
het mogelijk blijvend concurrerend te opereren en
garanderen wij de continuïteit op lange termijn.

Unieke distributie
Met een eigen transportdienst,
diverse transportmiddelen en
op maat gemaakte transportkarren staat alles op
zijn plek!

In Nederland is de intense samenwerking met zusterbedrijf King Nederland er één van formaat. Samen
met King leveren we al jaren medische en facilitaire
disposables aan de Nederlandse zorgsector.
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Wij vertellen u in deze brochure graag hoe veelzijdig,
professioneel en servicegericht we zijn voor de
zorgsector. Wij geloven echter sterk in het belang van
persoonlijk contact met onze klanten. Neem dus gerust
contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Wij denken en
bewegen met u mee!
D-Care zet het inkoopgemak van de klant altijd voorop
en gaat geen enkele uitdaging uit de weg.
Uitgekiende logistiek
Een opslagruimte van 5500 m² met een inpandige
cleanroom van 200 m² die voldoet aan de hoogste
kwaliteitseisen aangeduid als klasse ISO 8. Deze ruimte
in ons magazijn, gecombineerd met een eigen wagenpark
dat wordt bestuurd door gekwalificeerde transporteurs,
maakt het logistieke proces een betrouwbaar geheel.
Elke dag gaan onze medewerkers voor u de weg op en
leveren de producten desgewenst in transportkarren bij
u op de afdeling. Dat noemen wij uitgekiende logistiek!
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Unieke totaaloplossing
U krijgt meer tijd voor datgene waar u goed in bent, het verlenen van zorg. Want als
u kunt vertrouwen op een sterke achterban die de gehele keten van de medische en
facilitaire producten voor u uit handen neemt, dan is dat een grote zorg minder. Naast
de logistieke regiefunctie in de supply chain, nemen we een groot deel van de inkoop van
medische en facilitaire disposables voor onze rekening. We richten de ondersteunende
processen zoals de goederen-, transport- en administratieve stromen doelmatiger voor u
in. Met als gevolg een efficiënter logistiek- en inkoopsysteem dat bovendien resulteert in
minder CO²-uitstoot. Een absolute meerwaarde dus! Wij gaan graag met u in gesprek om
deze unieke, innovatieve samenwerking te bespreken.
Bewuste keuze
Ook D-Care draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de samenleving.
Naast het verlagen van de impact op het milieu door bijvoorbeeld minder CO² uit te
stoten, leveren we met donaties aan Stichting Kika ook graag een sociale bijdrage aan de
maatschappij.
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Mocht u na het lezen van deze brochure vragen hebben of bent u geïnteresseerd in
één of meerdere producten of diensten? U bent altijd welkom om geheel vrijblijvend
contact op te nemen met D-Care. Onze medewerkers staan u graag te woord.

D-Care
Duwboot 95
3991 CG Houten
Tel. +31(0)30 634 42 44
Fax +31(0)30 634 42 40
info@d-care.nl
www.d-care.nl
Kijk op www.d-care.nl voor meer informatie.

