Stay Safe
Aanbod mondmaskers, handgels en andere
items voor bedrijven
In bijlage het aanbod van verschillende mondmaskers, handgels…
Prijzen zijn beschikbaar op aanvraag. De prijzen zijn gevoelig aan prijsfluctuaties.
Neem contact op met ons voor de actuele prijs, beschikbaarheid en levertermijn.
Bij de maskers gaat het niet om een medisch product
maar om een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM). Het masker reduceert echter
de verspreiding van druppeltjes bijvoorbeeld door hoesten & niezen en vermijdt onbewuste aanrakingen aan mond en neus.

Wegwerp mondmaskers
De FFP2/KN95 mondkap is een mondmasker dat u gedurende de hele
dag kan dragen. Niet voor medisch gebruik. Met certificaat.
Onbedrukt.
Leverbaar ong. 2 weken
Aantallen en prijs op aanvraag
Ref.: INCOR2020001

Dit beschermende 3-laags mondkapje is zoals aanbevolen voor onze burgers. Het is geen product dat is
gecertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld volgens FFP- of N95-normen. Volgens de
laatste aanbevelingen moeten producten van dit type bestemd blijven voor gebruik door gekwalificeerd
personeel. Dit gezichtsmasker heeft geen beschermende functie in de zin van persoonlijke
beschermingsmiddelen volgens de verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE-verordening) - Onbedrukt

Leverbaar ong. 2 weken
Aantallen en prijs op aanvraag
Ref.: INCOR2020002

Herbruikbare mondmaskers
Sublimatie herbruikbaar masker. microfiber 205/m², 9 x 20 cm gevouwen. met
elastiekjes. polybag verpakking met wasinstructies
EN 14697-2007, OEKO-TEX Standard 100 - Non medical product
Verkrijgbaar bedrukt en onbedrukt
Levering te bespreken
Aantallen en prijs op aanvraag
Ref.: INCOR2020003

Herbruikbaar mondmasker zwart in polyurethaan voor optimaal draagcomfort.
onbedrukt verkrijgbaar
Vanaf 2000 stuks ook beschikbaar in wit, rood, blauw, geel en oranje
Verkrijgbaar bedrukt en onbedrukt
Levering te bespreken
Aantallen en prijs op aanvraag
Ref.: INCOR2020004

Herbruikbare mondmaskers
Veiligheid gaat voor alles in deze tijd. Om jezelf te beschermen is het
verstandig om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Onze
multisjaal is hiervoor een goede aanwinst! Personaliseer hem met je
eigen design door middel van all over sublimatiedruk.
Info en prijzen aanvraag
Ref.: INCOR2020012

Band waarmee mondkapjes langdurig comfortabel kunnen worden
gedragen. De band heeft kleine haken om het elastiek van een masker
strak te houden, waardoor pijn of ongemak wordt verlicht doordat het
elastiek in direct contact staat met de oren van de drager. PP Kunststof
medische kwaliteit
Info en prijzen aanvraag
Ref.: INCOR2020013

Herbruikbare mondmaskers
Herbruikbaar wit mondmasker in katoen/polyester. De gebruikte stof is
een medisch gekeurde stof. Het mondmasker is wasbaar op 90°.
Verkrijgbaar bedrukt en onbedrukt
Levering te bespreken
Aantallen en prijs op aanvraag
Ref.: INCOR2020005

Dubbele katoen laag met oeko-tex certificaat
Mogelijkheid om filter in te plaatse
Meervoudig gebruik, wasbaar op 90°c
Draagcomfort elastisch koor (lint op aanvraag)ook kindermaten
onbedrukt verkrijgbaar
Leverbaar 2 à 3 weken
Info en prijzen aanvraag
Ref.: INCOR2020006

Handgel
Handgel : Deze desinfecterende handgel biedt de juiste bescherming tegen
schadelijke bacteriën en virussen. De compacte handgel is heeft een inhoud
van 60 ml, zodat je deze makkelijk overal mee kunt nemen om je handen te
desinfecteren. Het middel is een gel op basis van 75% alcohol.
Verkrijgbaar bedrukt en onbedrukt
Leverbaar rond midden mei
Aantallen en prijs op aanvraag
Ref.: INCOR2020007
Desinfecterende handgel 70% alc fles met dispenser 250 ml
Ref.: INCOR2020008
Desinfecterende handgel 70% alc met dispenser fles 0,5 l
Ref.: INCOR2020009
Desinfecterende handgel 70% alc 5 liter
Ref.: INCOR2020010

0,25 L

0,5L
5,0L

Zakdoekjes – desinfectie doekjes
Zakdoekjes personaliseerbaar

Desinfecterende doekjes

Verpakkingen per 10 of 3 stuks

Handreinigingsdoekje met 65% alcohol
in zakje.

Ref.: INCOR2020010
Prijs op aanvraag

