Wasbare
textielmaskers
2-laags conform
protocol FOD
Wasbaar textiel
mondmasker,
2-laags, 100% katoen.
Wasbaar op 60°C

Met bijbehorende
ademhalingsfilter

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit: 100% katoen

Filtermedium: polypropyleen, microvezels + PP steun

Specificaties: 2 lagen, opening onderaan om filter in te steken

Prestaties: ISO16890

(cfr. FOD Volksgezondheid)

Gebruik: wegwerp

Bevestiging: elastiek rond de oren

Instructiefilm: ‘How to put a filter into a face mask’ te raadplegen

Wastemperatuur: 60°C

via: https://youtu.be/XDxRm4659hY

Artikelcode

Omschrijving

Kleur

Maat

Verpakking

€/stuk

13708340

Wasbaar masker 2-laags conform protocol
FOD, 100% katoen, wasbaar op 60°C

Wit

Unisex

100 stuks
(minimumafname: 100 stuks)

Zie prijzen
hieronder

13708342

Wasbaar masker 2-laags conform protocol
FOD, 100% katoen, wasbaar op 60°C

Zwart

Unisex

100 stuks
(minimumafname: 100 stuks)

Zie prijzen
hieronder

13709721

Ademhalingsfilter voor 2-laags masker

Wit

12x16 cm

30 stuks
(minimumafname: 30 stuks)

1,20

Verpakking

€/stuk

100 stuks

7,88

500 stuks

6,27

1.000 stuks

4,92

5.000 stuks

4,39

10.000 stuks

3,93

25.000 stuks

3,25

Personaliseer het masker met jouw bedrijfslogo.
Voor meer info en prijzen, contacteer ERIKS Tools via
tools@eriks.be
Lees zeker de tips door van de FOD over het correct
gebruik en wassen van mondmaskers via volgende link:
tips wasbaar mondmasker



z.o.z.

Professioneel wasbaar
mondmasker in druppel
en vochtwerend textiel,
2-laags, micropolyester/
katoen. Wasbaar op 90°C

Met bijbehorende
ademhalingsfilter

EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN

Kwaliteit:

Filtermedium: polypropyleen, microvezels + PP steun

Buitenzijde:
Binnenzijde:

100% micropolyester met fluorcarbon-

Prestaties: ISO16890

behandeling > 100% vocht- en spatafstotend

Gebruik: wegwerp

100% zacht katoen

Instructiefilm: ‘How to put a filter into a face mask’ te raadplegen

> zeer hoog draagcomfort

via: https://youtu.be/XDxRm4659hY

Specificaties: 2 lagen, opening onderaan om filter in te steken
(cfr. FOD Volksgezondheid)
Bevestiging: elastiek rond de oren
Wastemperatuur: 90°C

Artikelcode

Omschrijving

Kleur

13708336

Professioneel wasbaar
mondmasker in druppel en
vochtwerend textiel, 2-laags,
micropolyester/katoen –
wasbaar op 90°C

Blauw of groen
(afhankelijk van
beschikbaarheid
stof)

13709721

Ademhalingsfilter
voor 2-laags masker

Wit

Lees zeker de tips door van de FOD over het correct
gebruik en wassen van mondmaskers via volgende link:
tips wasbaar mondmasker

Let’s
work
better
Let’smake
makeindustry
industry
work
better

Maat

Verpakking

€/stuk

Unisex

100 stuks
(minimumafname: 100 stuks)

Zie prijzen
hieronder

12x16 cm

30 stuks
(minimumafname: 30 stuks)

1,20

Verpakking

€/stuk

100 stuks

9,78

500 stuks

7,84

1.000 stuks

6,23

5.000 stuks

5,67

10.000 stuks

5,03

25.000 stuks

4,37

