NIEUW!
PROTECTIE COLLECTIE
UITGEBREID
ASSORTIMENT

91323

CUSTOM-MADE FASHION
GEZICHTSMASKER
Met het dragen van een beschermend
gezichtsmasker besmet je minder snel
andere mensen om je heen. Hiermee draag
je bij aan het intomen van het aantal nieuwe
besmettingen.
De fashion face mask cover is herbruikbaar en
kan in de wachmachine gewassen worden op
40 graden met normaal wasmiddel. Was het
regelmatig om zeker te zijn dat het schoon is.
De functionele face mask cover is gemaakt van
zacht en comfortabel polyester en cotton spandex.
De kleur van de bandjes is zoals aangegeven.
Het bevat geen filter en is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik.

VERKRIJGBARE KLEUREN:

KENMERKEN:
Afmeting
Lengte bandjes
Kleuren
Materiaal
Wasbaar
Lagen

: 245 x 145mm.
: 160mm.
: Wit, zwart, blauw, donkerblauw, rood, oranje
: Buitenkant : 92% polyester (150D), 8% elastaan
Binnenkant : 95% katoen (180g m2), 5% elastaan
: 40 graden
: 2 laags

PRIJZEN:		
91323 Custom-made fashion gezichtsmasker
300
€ 5,37
€ 5,99

600
€ 5,02
€ 5,53

1.200
€ 4,79
€ 5,20

3.500
€ 4,40
€ 4,77

5.500
€ 4,12
€ 4,45

10.000
€ 3,90
€ 4,20

Getoonde prijzen
zijn exclusief
btw instel- &
verzendkosten

Onbedrukt
Incl. 1 kleur druk

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of persoonlijk beschermingsmiddel.
Wassen voor gebruik!

91313

CUSTOM-MADE FASHION
GEZICHTSMASKER
FULL COLOUR
Met het dragen van een beschermend gezichtsmasker
besmet je minder snel andere mensen om je heen.
Hiermee draag je bij aan het intomen van het aantal
nieuwe besmettingen.
De fashion face mask cover is herbruikbaar en kan in
de wachmachine gewassen worden op 40 graden met
normaal wasmiddel. Was het regelmatig om zeker te
zijn dat het schoon is. De functionele face mask cover
is gemaakt van zacht en comfortabel polyester en
cotton spandex. De voorzijde van de fashion face mask cover kan worden voorzien
van een full colour sublimatiedruk. De kleur van de bandjes is zoals aangegeven.
Het bevat geen filter en is enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik.

VERKRIJGBARE KLEUREN:

KENMERKEN:
Afmeting
Lengte bandjes
Kleuren
Materiaal
Wasbaar
Lagen

: 245 x 145mm.
: 160mm.
: Wit, zwart, blauw, donkerblauw, rood, oranje
: Buitenkant : 92% polyester (150D), 8% elastaan
Binnenkant : 95% katoen (180g m2), 5% elastaan
: 40 graden
: 2 laags

PRIJZEN:		
91313 Custom-made fashion gezichtsmasker full colour
300
€ 5,37
€ 6,14

600
€ 5,02
€ 5,75

1.200
€ 4,79
€ 5,48

3.500
€ 4,40
€ 5,02

5.500
€ 4,12
€ 4,71

10.000
€ 3,90
€ 4,47

Getoonde prijzen
zijn exclusief
btw instel- &
verzendkosten

Onbedrukt
Incl. Sublimatie (Full Colour)

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of persoonlijk beschermingsmiddel.
Wassen voor gebruik!

93950

HERBRUIKBAAR
GEZICHTSMASKER
MET FILTERZAKJE
Made in Europe

Dubbellaags herbruikbaar gezichtsmasker met ruimte voor een filter
voor extra bescherming gemaakt
in Europa.
Gemaakt van zacht en rekbaar
OEKO-TEX® gecertificeerd polyamide
wat zorgt dat het comfortabel is om
te dragen. Het gezichtsmasker kan op
90 graden in de wasmachine worden
gewassen.
Het bevat geen filter en is enkel
bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Wassen voor gebruik.
VAKJE VOOR
FILTER

KENMERKEN:
Afmeting
Lengte bandjes
Kleur
Materiaal
Wasbaar
Lagen
Filter
Verpakking

: 160x120mm.
: 100x7mm.
: Wit
: 90% polyamide, 7% polyester, 3% elastaan met OEKO-TEX® certificaat
: 90 graden
: 2 laags
: Vakje voor filter
: Per stuk in polybag

PRIJZEN:		
93950 Herbruikbaar gezichtsmasker met filterzakje Made in Europe
100
€ 5,98

300
€ 5,25

600
€ 4,76

1.200
€ 4,34

3.500
€ 3,75

5.500
€ 3,64

10.000
€ 3,44

Getoonde prijzen
zijn exclusief
btw, instel- &
verzendkosten

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of
persoonlijk beschermingsmiddel. Wassen voor gebruik!

93951

HERBRUIKBAAR
GEZICHTSMASKER
Polyester Made in Europe

Zacht dubbellaags herbruikbaar
gezichtsmasker gemaakt in Europa.
Het goed ademende gezichtsmasker,
gemaakt van OEKO-TEX® gecertificeerd
polyester met een hoge dichtheid, is
geschikt voor sublimatiedruk.
De bandjes zijn rekbaar en maken
dit masker zeer comfortabel om
te dragen. Het gezichtsmasker kan
op 60 graden in de wasmachine
worden gewassen. Het bevat geen filter
en is enkel bedoeld voor persoonlijk
gebruik. Wassen voor gebruik.

KENMERKEN:
Afmeting
Lengte bandjes
Kleuren
Materiaal
Wasbaar
Lagen

: 200 x 145mm.
: 140 x 6mm.
: Wit
: 100% polyester 160g/m2
: 60 graden
: 2 laags

PRIJZEN:		
93951 Herbruikbaar gezichtsmasker polyester Made in Europe
100
€ 6,16
€ 7,43

300
€ 5,43
€ 6,55

600
€ 4,91
€ 5,93

1.200
€ 4,47
€ 5,43

3.500
€ 3,88
€ 4,74

5.500
€ 3,75
€ 4,57

10.000
€ 3,54
€ 4,32

Getoonde prijzen
zijn exclusief btw,
instel- & verzendkosten

Onbedrukt
Incl. Sublimatie (Full Colour)

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of
persoonlijk beschermingsmiddel. Wassen voor gebruik!

93952

HERBRUIKBAAR
GEZICHTSMASKER
Katoen Made in Europe

Dubbellaags herbruikbaar
gezichtsmasker met inzetstuk voor
een filter voor nog meer bescherming.
Gemaakt in Europa van OEKO-TEX®
gecertificeerd katoen. Was het in de
machine op 60 graden.
Het bevat geen filter en is enkel
bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Wassen voor gebruik.

VERKRIJGBARE KLEUREN:

KENMERKEN:
Afmeting
Lengte bandjes
Kleuren
Materiaal
Wasbaar
Filter
Lagen

: 200 x 160mm.
: 140 x 6mm.
: Wit en zwart
: 100% katoen 125 g/m2 with OEKO-TEX® certificaat
: 60 graden
: Vakje voor filter
: 2 laags

PRIJZEN:		
93952 Herbruikbaar gezichtsmasker katoen Made in Europe
100
€ 6,39
€ 7,56

300
€ 5,62
€ 6,35

600
€ 5,10
€ 5,76

1.200
€ 4,64
€ 5,26

3.500
€ 4,03
€ 4,60

5.500 10.000
€ 3,90 € 3,68
€ 4,45 € 4,20

VAKJE VOOR
FILTER

Getoonde prijzen
zijn exclusief btw,
instel- & verzendkosten

Onbedrukt
Inclusief 1 kleur transferdruk

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of
persoonlijk beschermingsmiddel. Wassen voor gebruik!

93953

HERBRUIKBAAR
GEZICHTSMASKER
Katoen 2-laags Made in Europe

Gezichtsmasker gemaakt in Europa.
Het heeft twee lagen ademend OEKO-TEX®
gecertificeerd katoen en dankzij het
gebruikte elastaan, zit het comfortabel
rond het gezicht.
Het geeft het gezichtsmasker een stijlvolle
uitstraling terwijl het nog steeds de neus
en mond bedekt. Het is machinewasbaar
op 60 graden. Het bevat geen filter.
Het is alleen ontworpen
voor persoonlijk gebruik.
Wassen voor gebruik.

VERKRIJGBARE KLEUREN:

KENMERKEN:
Afmeting
Lengte bandjes
Kleuren
Materiaal
Wasbaar
Lagen
Verpakking

: 160 x 120mm.
: 180mm x 9 mm.
: Wit, zwart, donkerblauw, rood, oranje, lime groen, roze
: 95% katoen 170 g/m2 met OEKO-TEX® certificaat, 5% elastaan
: 60 graden
: 2 laags
: Per stuk in polybag
Getoonde prijzen
zijn exclusief btw,
instel- & verzendkosten

PRIJZEN:		
93953 Herbruikbaar gezichtsmasker Made in Europe
100
€ 6,39
€ 7,42

300
€ 5,62
€ 6,32

600
€ 5,10
€ 5,68

1.200
€ 4,64
€ 5,18

3.500
€ 4,03
€ 4,53

5.500 10.000
€ 3,90 € 3,68
€ 4,38 € 4,13

Onbedrukt
Inclusief 1 kleur transferdruk

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of
persoonlijk beschermingsmiddel. Wassen voor gebruik!

93954

HERBRUIKBAAR
GEZICHTSMASKER
Katoen 3-laags Made in Europe

Drielaags OEKO-TEX® gecertificeerd
gezichtsmasker van katoen met inzetstuk voor een filter voor nog meer
bescherming.
Dit masker dat is gemaakt in Europa
wordt geleverd met verstelbare bandjes
voor een perfecte pasvorm. Dankzij een
metalen clip kan het strak om de neus
worden geplaatst voor extra comfort. Het
herbruikbare masker is machinewasbaar
op 60 graden. Het bevat geen filter. Het
is alleen ontworpen voor persoonlijk
gebruik. Wassen voor gebruik.

VERKRIJGBARE KLEUREN:

KENMERKEN:
Afmeting
Lengte bandjes
Kleuren
Materiaal
Wasbaar
Filter
Lagen

: 245 x 145mm.
: 180mm verstelbaar inclusief stoppers
: Wit, zwart, donkerblauw, rood, oranje, lime groen
: 100% katoen, 160 g/m2 with OEKO-TEX® certificaat
: 60 graden
: Vakje voor filter
: 3 laags

VAKJE VOOR FILTER
EN STOPPERS
OP DE BANDJES

Getoonde prijzen
zijn exclusief btw,
instel- & verzendkosten

PRIJZEN:		
93954 Herbruikbaar gezichtsmasker Katoen 3-laags Made in Europe
100
€ 6,88
€ 7,78

300
€ 6,04
€ 6,69

600
€ 5,47
€ 5,98

1.200
€ 4,98
€ 5,46

3.500
€ 4,32
€ 4,76

5.500
€ 4,19
€ 4,61

10.000
€ 3,96
€ 4,34

Onbedrukt
Inclusief 1 kleur transferdruk

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of
persoonlijk beschermingsmiddel. Wassen voor gebruik!

93955

HERBRUIKBAAR
GEZICHTSMASKER
Medisch katoen 3-laags
Made in Europe

Drielaags OEKO-TEX® gecertificeerd
gezichtsmasker van medisch katoen.
Dit katoen is van hoge kwaliteit en daardoor
machinewasbaar op 90 graden. Dit masker
heeft ruimte voor een filter om extra bescherming
te garanderen en is gemaakt in Europa.
Het wordt geleverd met verstelbare bandjes
voor een perfecte pasvorm. Dankzij een
metalen clip kan het strak rond de neusbrug
worden geplaatst voor extra comfort.
Het bevat geen filter. Het is alleen
ontworpen voor persoonlijk gebruik.
Wassen voor gebruik. Met bedrukking
wasbaar op 60 graden.

VERKRIJGBARE KLEUREN:

KENMERKEN:
Afmeting
Lengte bandjes
Kleuren
Materiaal
Wasbaar
Filter
Lagen

: 245 x 145mm.
: 180mm.
: Beige and groen
: 100% Medisch katoen volgens CEN/TS
14237:2015 160 g/m2 met OEKO-TEX® certificaat
: 90 graden, met druk 60 graden
: Vakje voor filter
: 3 laags

VAKJE
VOOR
FILTER

Getoonde
prijzen
zijn exclusief
btw, instel- &
verzendkosten

PRIJZEN:		
93955 Herbruikbaar gezichtsmasker medisch katoen 3-laags Made in Europe
100
€ 7,34
€ 8,24

300
€ 6,46
€ 7,11

600
€ 5,85
€ 6,36

1.200
€ 5,33
€ 5,81

3.500
€ 4,62
€ 5,05

5.500 10.000
€ 4,47 € 4,23
€ 4,88 € 4,61

Onbedrukt
Inclusief 1 kleur transferdruk

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of
persoonlijk beschermingsmiddel. Wassen voor gebruik!

91324

CUSTOM-MADE
GEZICHTSMASKER
FULL-COLOUR
Minimalistisch gezichtsmasker gemaakt
van comfortabel en flexibel materiaal.
Het materiaal wordt vaak gebruikt in
verkoelende handdoeken en sportshirts.
Dankzij het vochtafvoerende effect is
het opmerkelijk koel tijdens het dragen.
Door de twee gaten voor de oren is het
gezichtsmasker eenvoudig te verstellen.
Dit masker wordt op maat gemaakt met
een full colour all-over print.

CUSTOM DESIGN!

KENMERKEN:
Afmeting
Kleur
Materiaal
Wasbaar

PRIJZEN:

: 350 x 135mm.
: Custom made
: 100% polyester
: Alleen handwas

91324 Custom-made gezichtsmasker full-colour
300
€ 2,10

600
€ 1,61

1.200
€ 1,30

3.500
€ 0,97

5.500
€ 0,89

10.000
€ 0,79

Getoonde prijzen
zijn exclusief
btw instel- &
verzendkosten

Inclusief digitale druk (FC)

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of persoonlijk beschermingsmiddel.
Wassen voor gebruik!

92706

BESCHERMEND
MASKER VOOR HET
HELE GEZICHT
Eigen gezondheid en veiligheid
staan voorop, maar ook die van de
mensen om je heen.
Dit gezichtsmasker beschermt het
gezicht tegen mogelijke gevaren
zoals vloeistoffen, sprays, stof en vuil.
Het past over een bril, geeft een
helder zicht met volledig perifeer
zicht, is lichtgewicht en comfortabel
met een hoofdband. Het schild is alleen
ter dekking en niet stootvast.
Wordt geleverd met twee schermen
per hoofdband.

KENMERKEN:
Geassembleerde afmeting
Afmeting schild
Schild materiaal
Hoofdband materiaal
Lengte elastische band
Kleur

: 185x145x295mm
: 295x268mm
: PET
: PP
: 135mm
: Zwarte hoofdband met transparant schild

PRIJZEN:		
92706 Beschermend masker voor het hele gezicht
10
25
€ 10,80 € 10,62

50
100
€ 10,44 € 10,17

300
€ 9,80

600
€ 9,44

1.200
€ 9,08

Getoonde prijzen
zijn exclusief
btw &
verzendkosten

93407

VEILIGHEIDSBRIL
Lichtgewicht veiligheidsbril
die gemiddelde impact
oogbescherming biedt. Is geschikt
voor overbrilbescherming en
biedt volledige en brede
wenkbrauwbedekking voor
bescherming boven het hoofd.
Kan worden gedragen over een bril
op sterkte. EN166 gecertificeerd.

KENMERKEN:
Afmeting
: 150 x 145 x 60cm
Kleur
: Transparant
Materiaal
: Polycarbonaat
EN166 gecertificeerd
Kan over een bril gedragen worden

PRIJZEN:

93407 Veiligheidsbril
50
€ 2,11

100
€ 1,94

300
€ 1,71

600
€ 1,55

1.200
€ 1,41

3.500
€ 1,22

5.500 10.000
€ 1,19 € 1,12

Getoonde prijzen
zijn exclusief
btw &
verzendkosten

92700

HANDVRIJE
DEUROPENER
Deurklinken zijn de meest
door virussen en bacteriën
aangetaste objecten.
Met deze handvrije deurkruk
hoef je geen deuren meer
met de handen te openen.
Open deuren met bedekte
armen in plaats van met
blote handen om verdere
overdracht van bacteriën
en virussen te voorkomen.

KENMERKEN:
Afmeting

117x71x75mm
Gemakkelijk te monteren
Materiaal
Glasvezel kunststof
Set bevat
RVS bouten en moeren
Geschikte deurklinken Geschikt voor zowel rechthoekige als ronde deurklinken met een diameter tussen 16-24 mm.

PRIJZEN:
Onbedrukt
Inclusief 1 kleur druk

92700 Handvrije deuropener
10
25
50
100
300
600
1.200
3.500
5.500 10.000
€ 17,23 € 16,67 € 16,15 € 15,89 € 15,23 € 14,57 € 13,93 € 12,90 € 12,55 € 12,30
€ 18,14 € 17,32 € 16,70 € 16,40 € 15,63 € 14,89 € 14,14 € 13,08 € 12,71 € 12,45

Getoonde
prijzen zijn
exclusief
btw instel& verzendkosten

91326

MULTIFUNCTIONELE
SJAAL CUSTOM-MADE
Draag deze multifunctionele
sjaal als gezichtsmasker om
jezelf of mensen om je heen
te beschermen, draag hem
als bandana of gewoon als
muts. De keuze is aan jou.
Deze multifunctionele sjaal
kan all over bedrukt worden
met sublimatie.
Bedrukking van de achterkant
is optioneel. De kleur van het
basismateriaal is wit.
Wassen voor gebruik.

KENMERKEN:
Afmeting
Kleur
Materiaal
Wasbaar

PRIJZEN:

: 250 x 300mm.
: Custom made
: 100% polyester
: Alleen handwas

Getoonde prijzen
zijn exclusief
btw instel- &
verzendkosten

91326 Multifunctionele sjaal custom-made
600
€ 2,20

1.200
€ 1,79

3.500
€ 1,57

5.500
€ 1,36

10.000
€ 1,16

Incl. Sublimatie (Full Colour)

Let op: dit is geen medisch gezichtsmasker of persoonlijk beschermingsmiddel.
Wassen voor gebruik!

92704

LENGTE
VERLENGER
MASKER

Maskerlengte verlengband waarmee gezichtsmaskers kunnen
worden gedragen zonder dat ze aan de oren zijn bevestigd.
De siliconen band heeft kleine haakjes waar het masker aan
vastgemaakt kan worden. Dit verlicht pijn of ongemak
doordat er geen direct
contact met de oren is.

KENMERKEN:
Afmeting
Materiaal
Verstelbaar
Kleur

PRIJZEN:

: 195x16x2mm.
: Siliconen
: Aan beide kanten drie verschillende maten
: Frosty wit

92704 Lengte verlenger masker
100
€ 0,45
€ 0,88

300
€ 0,39
€ 0,73

600
€ 0,37
€ 0,62

1.200
€ 0,33
€ 0,48

3.500
€ 0,29
€ 0,41

5.500 10.000
€ 0,28 € 0,26
€ 0,39 € 0,35

Onbedrukt
Inclusief 1 kleur druk

Getoonde
prijzen
zijn exclusief
btw, instel- &
verzendkosten

Artnr.

Productomschrijving

Made
in EU

OEKO-TEX®

Filter
vakje

Per
stuk in
polybag

Materiaal

Aantal
lagen

Aantal
graden
wasbaar

Drukmogelijkheden

91323

Custom-made
fashion
gezichtsmasker

92% polyester,
8% elastaan,
95% katoen,
5% elastaan

2

40°

Zeefdruk

91313

Custom-made
fashion
gezichtsmasker
full colour

92% polyester,
8% elastaan,
95% katoen,
5% elastaan

2

40°

Sublimatiedruk

93950  

Herbruikbaar
gezichtsmasker
met filterzakje
Made in
Europe

90% polyamide,
7% polyester,
3% elastaan

2

90°

Nee

93951  

Herbruikbaar
gezichtsmasker
polyester Made
in Europe

100% polyester
160g/m2

2

65°

Sublimatiedruk

93952

Herbruikbaar
gezichtsmasker
katoen Made
in Europe

100% katoen
125 g/m2

2

65°

Transferdruk

93953

Herbruikbaar
gezichtsmasker
Katoen 2-laags
Made in
Europe

100% katoen

2

60°

Transferdruk

93954

Herbruikbaar
gezichtsmasker
Katoen 3-laags
Made in
Europe

100% katoen
160 g/m2

3

60°

Transferdruk

93955

Herbruikbaar
gezichtsmasker
Medisch
katoen 3-laags
Made in
Europe

100%
gecertificeerd
medisch katoen

3

90°

Transferdruk

91324

Custom-made
gezichtsmasker
full-colour

55% polyamide,
45% polyester

1

40°

Sublimatiedruk

