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PGP Presenteert een complete en sustainable 

oplossing voor Skin Care en handhygiëne tijdens 

de Interclean 

 
De Coronapandemie heeft eens te meer het belang aangetoond van een 

juiste handhygiëne. Tijdens de Interclean, s ’werelds grootste reiniging en 

hygiëne-tentoonstellingsbeurs presenteren de specialisten van het Duitse 

Peter Greven Physioderm (PGP) hun uitgebreide range van service, advies, 

als ook hun brede commitment aan sustainability voor dergelijke producten.  

Ook de juiste dispenser systemen voor elke werkplek worden getoond op de 

stand van PGP. Het PGP team rond de Nederlandse skin care consulent Paul 

van Delft presenteren de professionele skin care oplossingen op stand 12.609 

en zien er naar uit vele bezoekers te mogen begroeten voor interessante 

discussies omtrent bovengenoemd onderwerp.  

 

De noodzaak om informatie omtrent de topics van beroeps gerelateerde skin 

care en hygiëne wordt steeds groter en belangrijker. Deze trend is door de 

corona pandemie nog extra versterkt. Hierdoor is het van groot belang dat 

skin care producenten meer bieden dan alleen producten; service en 

individueel advies zijn essentieel. De Duitse marktleider PGP heeft een 

fijnmazig netwerk en biedt individueel advies ter plekke. Opgericht in 1923 en 

nu, met de derde generatie, een familie bedrijf dat innovatieleider is binnen de 

Duitse industrie. De skin care experts werken dan ook nauw samen met 

research instituten om telkens weer de juiste oplossing te vinden voor hun 

eindgebruikers. De wereldwijd actieve producent biedt oplossingen voor 

huidprotectie, huidreiniging en huidverzorging maar ook hand-desinfectie. 

PGP ziet haar klanten in service-, industrie- en ambachtelijke sectoren. In de 

Benelux landen, is de Nederlandse skin care consulent Paul van Delft 

onderweg voor de wereldwijd actieve producent, dit om klanten van een 

compleet systematisch-, en voortdurend advies te voorzien omtrent beroeps 

gerelateerde huidproblematieken. Hij bezoek klanten, stelt analyses op samen 

met de veiligheidscoördinatoren of QESH managers, en presenteert PGP's 

effectieve en huidvriendelijke producten/oplossingen voor de klant. Dit is 

slechts een gedeelte van de uitgebreide service dat de skin care experts 



presenteren gedurende s ‘werelds toonaangevende beurs voor textiel en 

professionele reiniging binnen de industrie te Amsterdam. 

 

 

De juiste dispenser systemen voor elke toepassing 

 

Zelfs de meest effectieve producten voor handdesinfectie, huidprotectie,  

-reiniging of -verzorging zijn ineffectief wanneer ze niet juist gedoseerd 

worden. Daarom zijn dispensersystemen essentieel als onderdeel van elk 

handhygiëne of skin care concept. PGP presenteert moderne 

dispensersystemen voor elke uitdaging tijdens de Interclean show. 

 

Een klassiek dispenser system – special in het MKB of de grote bedrijven 

binnen de industrie en handel – is het Variomat systeem. Alle Variomat 

modellen zijn efficiënt en robuust. Zelfs bij intensief gebruik, tonen ze 

nauwelijks sporen van slijtage en zijn ze optisch onderhoudsvrij. Dit maakt ze 

zeer economisch in gebruik. De Variomat dispensers zijn geschikt voor zowel 

1- als 2-liter flessen. Zelfs bij intensief gebruik behoeven de dispensers niet 

constant te worden her-vult, dankzij de grote inhoud. In tegenstelling tot vele 

conventionele dispensersystemen is de pomp niet in de dispenser, maar juist  

in de flesvulling gemonteerd, en wordt bij elke refill vervangen. Dit is een groot 

voordeel in hygiëne en product veiligheid.  

 

De ideale oplossing voor gebruik in kantoren, kleine industrie en publieke 

ruimten is het Neptune dispenser systeem. De gladde, compacte en 

onopvallende vormgeving geven de dispensers een aangenaam design – 

zelfs in prestigieuze ruimten. Alle Neptune modellen zijn functioneel en 

universeel toepasbaar. Ze hebben een capaciteit van 1 liter voor crèmes, 

lotions, maar ook gels, vloeistoffen en schuim producten. De geïntegreerde 

Clean Tip technologie reinigt automatisch de pomp na elk gebruik. Dit 

garandeert een maximale hygiëne, en minimale druppelvorming. Alle 

modellen zijn extreem onderhoudsarm en gemakkelijk in gebruik.  

 

Eenvoudig in gebruik, optimale dosering, goede restlediging en de grootst 

mogelijke hygiëne vinden we in de uitgebalanceerde E-touch dispenser. Deze 

werkt contactvrij middels een infraroodsensor, waarbij het product niet in 

contact komt met de dispenser. De dispenser kan aan de wand gemonteerd 

worden, of flexibel op elke plaats middels de tafelstandaard.  

 

Sustainability als onderdeel van de Corporate Filosofie 

 

Een andere topic op de beurs is sustainability. Als familie berdrijf met al bijna 

meer dan 100 jaar historie, is het voor PGP altijd belangrijk geweest om 

verder vooruit te kijken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sustainability 

verankert ligt in de bedrijfsfilosofie. Als voorbeeld: om sociaal en milieu 

kwaliteitsstandaarden van ook toeleveranciers te kunnen garanderen, heeft 

PGP een lange termijn inkoop strategie. Er zijn duidelijke criteria om 

toeleveranciers te selecteren, en deze dienen op hun beurt aan te kunnen 

tonen dat ze aan de vereisten van sociale en ecologische verantwoording 



kunnen voldoen. Onder meer human rights en het verbod op kinder- of 

gedwongen arbeid.  

Als het aankomt op grondstoffen is meer dan 90% afkomstig van 

hernieuwbare bron. PGP gebruikt geen microplastics en vervangt minerale 

olie door natuurlijke waar mogelijk. Als voorbeeld: Er wordt alleen palm pit 

olie, welke gecertificeerd is door RSPO ("Roundtable on Sustainable Palm 

Oil") toegepast. Onderscheidingen voor reinigingsproducten zoals de Blauwe 

Engel en het EU Eco-label geven aan dat het bedrijf op de juiste weg is 

betreffende haar sustainability doelstellingen. 

 

PGP heeft ook kwalitatieve sustainability doelen gesteld voor verpakkingen. 

Deze omvatten het gebruik van gerecycled plastic en karton, maar ook het 

gebruik van lichtere/kleinere verpakkingen om zo ook de CO2 emissie te 

verkleinen tijdens transport. CO2 reductie wordt ook verkregen door het grote 

zonnecollectoren elektra system op het hoofdkantoor van PGP te Euskirchen,  

 

Het PGP team kijkt uit naar vele interessante ontmoetingen met gasten, en 

nodigt alle geïnteresseerden uit op haar stand 12.609 tijdens de Interclean. 

 

 

In the Pictures (© Peter Greven Physioderm GmbH): 

 

  

"Variomat dispensers zijn de oplossing voor MKB en grote bedrijven binnen de 

industrie en handel. Als voorbeeld kunnen ze b.v. worden gebruikt voor zowel 1 als 

2 liter flessen”. 

 



 

"De ideale oplossing voor gebruik in kantoren, kleine industrie en publieke ruimten 

is het Neptune dispenser systeem. De gladde, compacte en onopvallende 

vormgeving geven de dispensers een aangenaam design – zelfs in prestigieuze 

ruimten." 

 

 

"Adviseert  klanten binnen de Benelux op alle aspecten van beroeps gerelateerde skin 
care: Paul van Delft." 

 

 

DE ONDERNEMING 

 

Huidprotectie, huidreiniging, huidverzorging en –desinfectie zijn de 4 pijlers van Peter Greven Physioderm 

GmbH (PGP). Het in 1923 opgerichte en inmiddels door de 3e generatie gestuurde familiebedrijf met haar 

vestiging in Euskirchen, biedt als wereldwijde speler vele oplossingen op het gebied van beroeps 

gerelateerde huidbescherming. De vier productlijnen Physioderm, Greven, Lordin en Myxal vormen de 

basis voor een totaal huidbeschermingsconcept. De PGP-Experts bieden hun klanten een individueel op 

maat gesneden advies – van „Risk assessment“ tot een compleet huid-protectie-plan. Bij PGP werkt men 

continue aan een verdere ontwikkeling van de huid protectie producten en oplossingen. PGP wordt in 

Duitsland dan ook gezien als één van de meest innovatieve producenten binnen de branche. Binnen de 

ontwikkeling werkt de onderneming nauw samen met toonaangevende universiteiten in Duitsland. PGP 

behoort tot de Peter Greven Groep, die naast vestigingen in het Duitse Euskirchen en Bad Münstereifel ook 

productie faciliteiten heeft in Nederland en Maleisië. Wereldwijd zijn in meer dan 85 landen de ruim 400 

medewerkers voor de klanten actief.     

 

 


