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3-laags mondmaskers
Wegwerpmondmasker, Bedrukte wegwerpmondmasker, Chirurgische mondneusmasker categorie 2 & 2R

Mondneusmasker
N95 Mondneusmasker, KN95 Mondneusmasker, FFP2 Mondneusmasker

Wasbare mondmaskers
Wasbare mondmasker 3 laags, Climacool 3 laags, Softshell masker, 
Wasbare KN95 mondmasker 4 laags, Masker/sjaal

Desinfecterende doekjes en wipes
Desinfecterende doekjes verpakt per 1, 2, 4, 6, 8, 12 of 100, Wipes verpakt per 10, 15, 56, 60 of 100

Handgels en sprays
Handgel 50ml, 100ml, 500ml, 1000ml, Handspray 75ml, handzeep 500ml

Isolatiejassen / bezoekersschorten
Bezoekersschort Rotterdam, Arnhem, Amsterdam, Plastic halterschort Ede

No touch sleutels
Hygiëne Multitool, Hygiëne multitool met winkelwagenmuntje, Hygiëne multitool full colour

Beschermartikelen
Nitril handschoenen, Vinyl handschoenen, Gelaatsschermen, Veiligheidsbril, Spatbril, Earsavers

Desinfectieboxen en handsterilizers
Desinfectiebox en draadloosoplader, Desinfectie box, Hand desinfectiestick, 
Portable desinfectielamp, Mini hand desinfectielamp

Be safe producten
Social Distance Alarm smartband, Saturatiemeter - Oximeter - Digitale hartslagmeter - Zuurstofmeter, 
Desinfectie armband, Thermometerpen, 3 laags masker opbergbox



3-laags mondmaskers
Bescherm jezelf en anderen tegen verspreiding van het 

Coronavirus met dit comfortabele mondmasker. Dit 3-laags 

gecertificeerd mondkapje heeft een perfecte pasvorm en is 

voorzien van flexibele oorlussen. Het masker is uitstekend 

geschikt om te dragen tijdens het werk of andere momenten 

waarbij het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te houden.
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Bedrukt wegwerpmondmasker (non medical)
Art.nr.: PAMO8 SpecificatiesOmschrijving

Dit 3-laags mondmasker is voor het 
gebruik in openbare gelegenheden en 
te voorzien van een full colour opdruk. 
Dus laat jouw creativiteit de vrije loop en 
voorzie de mondkapjes van een geheel 
eigen ontwerp. Of laat de mondkapjes 
bedrukken met een logo. Op deze manier 
worden dragers van het masker letterlijk 
hét gezicht van het bedrijf!

Filtering
80 % BFE op 3 micron

Model
3 laags non woven

Type
Non medical, gebruik voor burgers

Wegwerpmondmasker (non medical)
Art.nr.: PAMO5 SpecificatiesOmschrijving

Het wegwerpmondmasker beschermt 
andere personen tegen ziekteverwekkers. 
Ideaal masker voor in de 1,5 meter 
samenleving. In de winkels, openbaar 
vervoer, scholen, kappers, sportvelden en 
andere openbare gelegenheden.

Filtering
80 % BFE op 3 micron
Model
3 laags non woven
Type
Non medical, gebruik voor burgers
Kleur
Blauw

VERPAKT PER 5 OF 50

Wegwerpmondmasker (non medical)
Art.nr.: PAMO55 SpecificatiesOmschrijving

Het wegwerpmondmasker beschermt 
andere personen tegen ziekteverwekkers. 
Ideaal masker voor in de 1,5 meter 
samenleving. In de winkels, openbaar 
vervoer, scholen, kappers, sportvelden en 
andere openbare gelegenheden.

Filtering
80 % BFE op 3 micron
Model
3 laags non woven
Type
Non medical, gebruik voor burgers
Kleur
Roze, wit, zwart



Chirurgische mondneusmasker categorie 2R
Art.nr.: PAMO7 SpecificatiesOmschrijving

Het type IIR masker is het niet-vocht 
doorlatende mondneusmasker. Het is 
bedoeld ter bescherming van de neus- 
en mondslijmvliezen tegen spatten van 
lichaamsvloeistoffen. Het RIVM adviseert 
type IIR mondmaskers te gebruiken bij 
algemene zorghandelingen, ziekenhuizen, 
ook bij patiënten die besmet zijn met het 
coronavirus.

Filtering
99% BFE op 3 micron, water afsto-
tend meer dan 17%

Model
3 laags non woven

Type
CAT 2R

Art.nr.: PAMO6 SpecificatiesOmschrijving

Chirurgische mondneusmasker categorie 2

Het categorie 2 mondneusmasker biedt 
bescherming tegen ziekteverwekkers 
(bacteriën en virussen) uit de neus of 
mond van andere personen. Categorie 2 
wordt vaak gebruikt door medewerkers 
en cliënten in gevallen waarbij een 
mondneusmasker vereist is, maar waar er 
geen groot risico bestaat op spatten van 
lichaamsvloeistoffen.

Filtering
95 % BFE op 3 micron

Model
3 laags non woven

Type
Categorie 2

3-laags mondmaskers
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Mondneusmasker Hoe draag je een mondkapje?
Wij bieden N95 -  KN95 – FFP2 mondkapjes aan om een goede bescherming te kunnen 

waarborgen. De mondkapjes zijn opvouwbaar en reduceren bacterievorming voor in- en 

uitblazen. Het zijn professionele mondkapjes met elastieken bandjes. De kapjes hebben een 

hoog draagcomfort en kunnen toegepast worden in verschillende industrieën. De N95 is een 

mondmasker met een Amerikaanse standaard, KN95 is met de Chinese standaard en de FFP 2 

is een Europese standaard, die de kwaliteit van het materiaal van de mondkapjes aangeeft. Alle 

drie de maskers hebben volgens de norm een filtratiecapaciteit van minimaal 95% van de in de 

lucht aanwezige deeltjes tot een grootte van 0,6 μm en een maximale lekkage van 8% aan de 

zijkant bij inademing. De mondmaskers zijn voorzien van de juiste certificaten en opvraagbaar.
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FFP2 Mondneusmasker
Art.nr.: PAMO62 Specificaties

Kleur
Wit
Afmetingen
One size met 20 cm oorlussen beide zijde 
Type
Met metalen neusvleugel.
Certificaten
CE gecertificeerd

KN95 Mondneusmasker
Art.nr.: PAMO12

Kleur
Wit
Afmetingen
One size met 20 cm 
oorlussen beide zijde

Specificaties

Type
Met metalen neusvleugel.
Certificaten
SGS gecertificeerd

N95 Mondneusmasker
Art.nr.: PAMO13

Kleur
Wit
Afmetingen
One size met 20 cm 
oorlussen beide zijde

Specificaties

Type
Met metalen neusvleugel.
Certificaten
SGS gecertificeerd inclusief 
Nelson Lab testrapport 



Hoe draag je een mondkapje?
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Gooi het masker weg
in een afvalbak

Was je handen met zeep 
en water of handgel

Vorm of knijp de bovenkant
van het masker naar de 

vorm van je neus

Raak de voorkant van 
het masker niet aan 

als je hem draagt

Was je handen met zeep
en water of handgel voordat 

je het masker aanraakt.

Houdt het masker vast
bij de oorlussen en plaats

ze om je oren

Trek de onderkant van 
het masker over je 

mond en kin
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Wasbare mondmaskers

Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn mondkapjes onmisbaar 

geworden in onze samenleving. Iedereen heeft er wel 

een aantal in huis liggen om hiermee andere en jezelf te 

beschermen tegen het virus.

Steeds meer leuke ontwerpen duiken op in onze 1,5 meter 

samenleving. Wij helpen je graag met jouw eigen ontwerp 

van een wasbaar mondmasker, zodat deze keer op keer 

weer te gebruiken is. 

Wasbare mondmasker 3 laags (non medical)
Art.nr.: PAMO9 SpecificatiesOmschrijving

Dit mondmasker beschermt andere 
personen tegen ziekteverwekkers. 
Een ideaal masker voor in de 1,5 meter 
samenleving. In de winkels, openbaar
vervoer, scholen, kappers, sportvelden en 
andere openbare gelegenheden.
Ook verkrijgbaar met een metalen neusclip 
en een setje oorlusverstellers voor een fijn 
draagcomfort.

Materiaal 
2 -laags 95 % katoen met 5 % spandex 
en 1- laag 170 grams polyester 
Maat
Wasbaar 
Kleuren
Extra verkrijgbaar 
Metalen neusclip en oorlusverstellers
Type
Non medical, gebruik voor burgers

19 x 13 cm 
60 graden 
Elk gewenste pms kleur  

Wasbare mondmasker Climacool 3 laags  (non medical)
Art.nr.: PAMO60 SpecificatiesOmschrijving

Dit mondmasker is gemaakt van 
het koelende Climacool materiaal. 
Hierdoor draagt het zeer comfortabel 
en verkoelend. Een ideaal masker voor 
in de 1,5 meter samenleving. In de 
winkels, openbaar vervoer, scholen, 
kappers, sportvelden en andere openbare 
gelegenheden. Ook verkrijgbaar met een 
metalen neusclip en een setje oorlus- 
verstellers voor een fijn draagcomfort.

Materiaal 
2 -laags 95 % climacool met 5% 
spandex en 1- laag 170 grams polyester  
Maat
Wasbaar 
Kleuren
Extra verkrijgbaar 
Metalen neusclip en oorlusverstellers
Type
Non medical, gebruik voor burgers

19 x 13 cm 
60 graden 
Elk gewenste pms kleur  
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Wasbare KN95 mondmasker 4 laags 
Art.nr.: PAMO10 SpecificatiesOmschrijving

De Rolls Royce onder de herbruikbare 
mondkapjes!  De eerste KN95 die 
compleet te wassen is. Dit betekend een 
mondkapje met de hoogste BFE filtering 
in vergelijkbaar met andere herbruikbare 
mondkapjes. Het is door Mensura (in 
opdracht van FOD) getest en is er als één 
van de beste mondmaskers uitgekomen. 
Deze moet je in huis hebben. 
De kap kan ook worden bedrukt met jouw 
logo naar wens.

Eerste laag Antibacterieel materiaal, 
koper-ion geïnfundeerd.
Tweede laag KN95 filter met hoge 
filtratie eigenschappen.
Derde laag Katoenen filter lining. 
Ventilerend en vocht absorberend.
Vierde laag  100 % katoen. Hoge 
kwaliteit katoen, zacht voor de huid en 
comfortabel aanvoelend.
Kleuren        Grijs, zwart, wit, blauw & rood
Wasbaar 60 graden 
Formaat 19 x 13 cm 

Softshell masker (non medical)
Art.nr.: PAMO61 SpecificatiesOmschrijving

Deze mondkapjes hebben een strak 
uiterlijk en sluiten ideaal af rond het 
gezicht. Softshell is een materiaal wat 
ademend is en tevens waterafstotend. 
Door deze eigenschappen is softshell 
zeer geschikt voor de mondkapjes. Ze 
zijn verder licht van gewicht, uitstekend 
ademend en prettig om te dragen. Het 
materiaal laat zich prima bedrukken.

Materiaal
Softshell

Maat
19 x 13 cm

Wasbaar
60 graden 

Kleuren
Elk gewenste pms kleur

Type
Non medical, gebruik voor burger

Mondmasker / sjaal 
Art.nr.: PAMO11 SpecificatiesOmschrijving

Deze multifunctionele mondmasker/sjaal 
van hoogwaardig polyester bird eye is 
ademend, extreem zacht, sneldrogend en 
daardoor zeer comfortabel in gebruik. 
Dit trendy accessoire is op verschillende 
manieren te dragen: als masker of sjaal.
Op het moment dat je een masker nodig 
hebt doe je hem voor je mond en blijft die 
perfect zitten door de oorlussen en heb je 
het masker niet meer nodig dan gebruik je 
het weer als sjaal.

De mondmasker/sjaal wordt met jouw 
ontwerp all-over bedrukt in full colour, 
middels sublimatiedruk.

Materiaal 
Polyester bird eye 
Maat  
45 x 27 cm
Wasbaar  
60 graden
Kleuren  
Full colour  
Type 
Non medical, gebruik voor burgers

19 x 13 cm 
60 graden 
Elk gewenste pms kleur  

19 x 13 cm 
60 graden 
Elk gewenste pms kleur  
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Desinfecterende doekjes en wipes
Hygiëne is erg belangrijk voor je gezondheid, zeker in 

tijden van een virusepidemie, zoals momenteel met het 

Coronavirus. Laat zien dat je geeft om de gezondheid 

van jouw relaties, werknemers of omgeving middels een 

desinfectie pack.

Desinfecterende doekjes verpakt per 1 of 2 stuks 

Desinfecterende doekjes verpakt per 4, 6, 8 of 12 stuks

Desinfecterende doekjes verpakt 100 in een doos

Art.nr.: PADI41 en PADI42

Art.nr.: PADI43 en PADI44 PADI45 en PADI46

Art.nr.: PADI47

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Formaat verpakking 
60 x 60 x 7 mm

Formaat doekje
60 x 60 mm

Materiaal 
FSC karton, Ispropyl

Bedrukking  
Full colour Bio inkt, all over aan buitenkant

Formaat verpakking 
80 x 60 x 20 mm

Formaat doekje
60 x 60 mm

Materiaal 
FSC karton, Ispropyl

Bedrukking  
Full colour Bio inkt, all over aan buitenkant

Formaat doekje
60 x 60 mm

Materiaal 
Standaard doosje, Ispropyl
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Wipes 100 stuks in handige verdeelzak 

Art.nr.: PADI51 Specificaties
Formaat verpakking
260 x 110 x 70 mm

Formaat doekje
160 x 150 mm

Gewicht
560 gram per pakje 

Phenoxyethanol- 
Dehydroacetic Acid- 
Benzoic Acid

Wipes 10 stuks in handige verdeelzak Wipes 15 stuks in handige verdeelzak 

Art.nr.: PADI48 Art.nr.: PADI49Specificaties Specificaties
Formaat verpakking
140 x 75 x 15 mm

Formaat doekje
175 x 155 mm

Gewicht
48 gram per pakje 

Alcohol %
75 %

Formaat verpakking
140 x 75 x 25 mm

Formaat doekje
185 x 140 mm

Gewicht
52 gram per pakje 

Phenoxyethanol- 
Dehydroacetic Acid- 
Benzoic Acid

Alcohol wipes 56 stuks in handige verdeelzak Wipes 60 stuks in handige verdeelkoker 

Art.nr.: PADI52 Art.nr.: PADI50Specificaties Specificaties
Formaat verpakking
140 x 75 x 45 mm

Formaat doekje
185 x 140 mm

Gewicht
200 gram per pakje  

Alcohol %
75 %

Formaat verpakking
80 x 140 mm

Formaat doekje
110 x 155 mm

Gewicht
260 gram per koker 

Alcohol %
75 %
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Andere formaten op aanvraag: 30ml, 60ml, 300ml

Handgels en sprays
Hygiëne is belangrijk, zeker in deze tijd. 
Het is belangrijk om vele malen per dag 
je handen te wassen. Alleen soms heb je 
geen zeep en water bij de hand, daarom 
is een handgel onmisbaar in je tas, jas of 
reiskoffer. Op deze manier kun je zonder 
water en zeep toch je handen overal en 
altijd desinfecteren. In tal van situaties 
is dat een uitkomst, bijvoorbeeld als je 
onderweg bent of er geen sanitair in de 
buurt is. 

Een desinfecterende handgel werkt 
ontsmettend. Wel belangrijk is dat de 
handgel minimaal 70 % alcohol bevat, 
anders dood het niet alle bacteriën en 
virussen. Handgels zijn een gewild artikel 
en ideaal voor promotioneel gebruik.

Handgel met full colour eigen etiket 50ml

Art.nr.: PAHG30

Bevat

75% alcohol

Water

Carbomer

Aloë vera extract

Vitamin E

Handig formaat voor in de handtas 

Specificaties

50 ML

Handgel met full colour eigen etiket 100ml

Art.nr.: PAHG31

Bevat

75% alcohol

Water

Carbomer

Aloë vera extract

Vitamin E

Goed te gebruiken op de werkplek 

Specificaties

100 ML

Handgel met full colour eigen etiket 100ml 

Art.nr.: PAHG35
Goed te gebruiken op de werkplek 

Specificaties

100 ML

Bevat

70% Ethyl Alcohol

Water

Aloë vera extract

Vitamin E



Andere formaten op aanvraag: 30ml, 60ml, 300ml
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Sanicure handgel met standaard etiket 50ml

Art.nr.: PAHG33

Bevat

62% alcohol

Water

Carbomer

Aloë vera extract

Vitamin E

Ideaal formaat voor op de balie

Specificaties

Sanicure handspray met standaard etiket 75ml

Art.nr.: PAHG34

Bevat

62% alcohol

Water

Carbomer

Aloë vera extract

Vitamin E

Ideaal formaat voor op de balie

Specificaties

50 ML 75 ML

Handgel met full colour
 eigen etiket 500ml

Art.nr.: PAHG32

Bevat

70% Ethyl Alcohol

Water

Aloë vera extract

Vitamin E

Ideaal formaat voor op de balie

Specificaties

500 ML

Handgel met full colour eigen 
etiket 1000ml met pomp 

Art.nr.: PAHG36

Bevat

70% Ethyl Alcohol

Water

Aloë vera extract

Vitamin E

Goed te gebruiken op de werkplek 

Specificaties

1000 ML

Desinfecterende handzeep met 
full colour eigen etiket 500 ml 

Art.nr.: PAHG51

Bevat

Water

Aloë vera extract

Vitamin E

Goed te gebruiken op de balie

Specificaties

500 ML
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Bezoekersschort Rotterdam

Bezoekersschort Arnhem

Art.nr.: PASC4

Art.nr.: PASC1

Specificaties

Specificaties

Omschrijving

Omschrijving

Deze ruimvallende bezoekersjas zorgt 
ervoor dat je gast zich comfortabel door 
de werkruimte kan bewegen. Door het 
dragen van de halflange schort bevorder 
je het schoon en hygiënisch houden van 
je werkomgeving, terwijl de kleding van je 
bezoeker tegelijkertijd wordt beschermd 
tegen eventuele vervuiling.

Goed vallende isolatiejas met elastische 
mouwen.
Vochtwerende non-woven jassen met 
lange mouw. Door een coating van 
PE aan de voorzijde zijn deze jassen 
waterafstotend. Achterzijde van de jas is 
niet gecoated waardoor de jassen luchtig 
in gebruik zijn.

Op aanvraag ook verkrijgbaar in 25 grams Non woven

Materiaal
30 grams Non woven 

Maat
120 x 140  cm

Kleuren 
Blauw, geel, wit   

Manchetten
Elastisch gebreide manchetten

Materiaal
30 grams Non woven met 
PE coating voorzijde en mouwen

Maat
120 x 140  cm

Kleuren
Blauw, geel, wit   

Manchetten
Elastische manchetten

Isolatiejassen / bezoekersschorten

Om de veiligheid in bijvoorbeeld een operatiekamer te 

waarborgen, wordt ten alle tijden gebruik gemaakt van 

isolatiejassen. Door het gebruik van deze jassen wordt niet 

alleen de eigen kleding beschermd, maar is er ook minder 

risico op de overdracht van bacteriën en/of virussen. De 

bezoekersschorten zijn vaak niet spatbestendig en zijn 

in prijs vaak wat lager. Zowel de isolatiejassen als de 

bezoekersschorten worden na het gebruik in de meeste 

gevallen weggegooid.
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Plastic halterschort Ede

Bezoekersschort Amsterdam

Art.nr.: PASC3

Art.nr.: PASC2

Specificaties

Specificaties

Omschrijving

Omschrijving

Deze plastic schorten zijn gemaakt van PE-
folie en zijn daardoor bijzonder geschikt 
voor het beschermen van je kleding tegen 
vuil en vocht. Deze schorten zijn per stuk 
gevouwen en daardoor erg makkelijk te 
pakken en handig in gebruik. 

Deze hoge kwaliteit disposable isolatiejas 
is ontwikkeld om over eigen- of 
werkkleding gedragen te worden. Het doel 
is om overdracht van micro organismen te 
voorkomen en de kleding te
beschermen. Deze jas is geschikt voor 
bezoekers en personeel in risicogebieden 
zoals bijvoorbeeld op de IC.

Materiaal PE-folie 

Kleur Wit

Maat 120 x 70 cm

Dikte 16mm

Afwerking Nek loop PE-ribbon 
knoop op de heup

Materiaal
30 of 40 grams, all over coating 

Maat
120 x 140 cm 

Kleuren 
Blauw, geel, wit  

Manchetten
Elastisch gebreide manchetten

SLUITING TAILLE

SLUITING NEK

ELASTISCHE MANCHETSPAT EN WATER PROOF
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No touch sleutels
Deze handige hygiëne multitool zorgt dat je minder in 

aanraking komt met overdraagbare bacteriën en virussen, 

want ze zitten letterlijk overal op. Op je telefoonscherm, 

het pinapparaat, de deurklink, het liftknopje of de deurbel 

en ga zo maar door. Het is niet voor niets dat deze 

sleutelhangers de laatste maanden zeer gewild zijn. De No 

touch sleutel is te voorzien van jouw logo of naam middels 

een chique uitziende gravering. 

Hygiëne Multitool Hygiëne multitool met winkelwagenmuntje 

Art.nr.: PAHT15 Art.nr.: PAHT16

Bevat

Materiaal Zinc Alloy

Maat  65 x 28 x 2 mm

Kleuren  Mat zilver, zwart, shiny zilver en goud

Bevat

Materiaal Zinc Alloy

Maat 65 x 28 x 2 mm

Kleuren Mat zilver, zwart, shiny zilver en goud

Pinnen, deuren openen, aanbellen of met de speciale 

i-touchpunt scrollen op je telefoon doe je allemaal met

deze multifunctionele contactloze metalen deuropener

voorzien van een sleutelring.

Gravering is mogelijk op 1 of 2 zijdes.

Deze hygiëne multitool is hetzelfde model als de 

PAHT17, alleen heeft deze variant een extra handige 

toepassing van een winkelwagenmuntje. Zo ben je van 

alle gemakken voorzien als je gaat winkelen en heb je 

een onmisbare tool bij de hand in deze tijden.

Specificaties Specificaties

Omschrijving Omschrijving
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Hygiëne multitool full colour  

Art.nr.: PAHT17

Bevat:

Materiaal ABS Plastic

Maat 65 x 28 x 1,5 mm

Kleuren  Wit

Deze praktische hygiëne multitool kan geheel full 

colour worden bedrukt, hierdoor kun je er een 

compleet eigen stijl aangeven. Met deze No touch key 

kun je pinnen, deuren openen en aanbellen. 

Specificaties

Omschrijving
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Beschermartikelen 
Wij hebben voor jou hieronder een aantal van onze 

persoonlijke beschermartikelen geselecteerd. In deze tijd is 

hier een enorme vraag naar ontstaan. Ook is het mogelijk 

om contracten af te sluiten zodat je op langer termijn zeker 

bent van genoeg voorraad op de werkvloer.

Nitril handschoenen (ongepoederd)
Art.nr.: PABA18 Specificaties

Maat  S-M-L-XL 

Kleur  Blauw – wit – zwart

Gecertificeerd conform EN 455-1, -2, -3 en - 4 

en getest conform EN 374-1, - 2 en - 3

Treksterkte 6 Newton voor en na veroudering

Optimale grip Ook bij natte handelingen

Vinyl handschoenen (ongepoederd)
Art.nr.: PABA19 Specificaties

Maat  S-M-L-XL 

Kleur  Transparant

Geproduceerd conform de volgende normering,

AQL 1.5 / EN455-1-2-3-4 / EN420 / EN388 / EN374-1-2

ISO-9001-2000 / ISO-13485 + AC class 1 

Medical devices certificate

Gelaatsschermen
Art.nr.: PABA220 Specificaties

Beschermt het gezicht, de ogen en de mond

Anti-druppels, anti-spat

Anti-damp behandeling

Schermafmetingen 32 x 22 x 0,5 cm
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Veiligheidsbril 
Art.nr.: PABA21 Omschrijving

Deze veiligheidsbril zorgt voor een goede bescher-

ming, zodat je je geen zorgen hoeft te maken tijdens 

het werk. De coverbril heeft een comfortabele 

pasvorm.

Veiligheidsbril
Art.nr.: PABA22 Omschrijving

Zacht PVC frame met schokbestendige polycarbonaat 

glazen. Breed gezichtsveld past over bijna alle 

opticienbrillen.

Gewicht  60g

Conform  EN166

Spatbril
Art.nr.: PABA23 Omschrijving

De monturen kunnen worden hergebruikt 

door eenvoudig de glazen te wisselen na ieder 

gebruik. Hygiënisch en voordelig. Glazen zijn 

ook los verkrijgbaar.

Earsavers
Art.nr.: PABA24 Omschrijving

Band waarmee mondkapjes langdurig 

comfortabel kunnen worden gedragen zonder 

dat het elastiek achter het oor gaat irriteren 

en kleine wondjes ontstaan. Gemaakt van 

siliconen, verkrijgbaar in elk gewenste PMS 

kleur en de band heeft een formaat van 18 cm.
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Desinfectieboxen en handsterilizers

Desinfectie box    
Art.nr.: PABA26 Specificaties

Ultraviolet + ozon + draadloos 
opladen, dubbele desinfectie.
Ingang
5V 1A, 9V2A,
Uitgangsvermogen UV-lamp 
2W
Formaat
226 * 125 * 61 mm
Wireless charging power
5W,7.5W,10W 
UV wavelength
254 nm.

De verschillende desinfectieboxen en handsterilizers zorgen ervoor dat jouw 

spullen -die je dagelijks vaak gebruikt- worden gedesinfecteerd. Bijvoorbeeld je 

mondmaskers, telefoon, sleutels etc. De bacteriën en virussen die wij niet kunnen 

zien, worden met de UV-C box voor 99,9% gedood. Door het UV-licht worden de DNA 

en RNA van micro-organismen vernietigd, waardoor ze hun reproductievermogen 

verliezen. Als gevolg hiervan wordt het desinfectie-effect bereikt.

Desinfectiebox en draadloosoplader     
Art.nr.: PABA25 SpecificatiesOmschrijving

De desinfectiefunctie van dit product gaat in 1 
snelheid en de desinfectietijd is ingesteld in 5 
minuten. Zodra je spullen gedesinfecteerd zijn, 
gaat de zoemer af. 

Dit product maakt gebruik van het magnetisch 
Hall-schakelaar ontwerp. Het kan alleen werken 
als de deksel gesloten is. De kap kan niet worden 
geopend om onbedoeld oogletsel door ultraviolet 
licht te voorkomen tijdens het desinfecteren.
De levensduur van geïmporteerde hoogwaardige 
quartz ultraviolette ozonbuis is meer dan 
10.000 uur.

Input
Wireless charging 9V 1.67A, 
sterilization box 5V/2A.
Disinfection power
5 W 
Wireless charging power
5W,7.5W,10W 
UV wavelength
254 nm.
Formaat
230*126*46mm

Deze Utralviolet LED UVC-box die zorgt voor desinfectie 

en UV sterilisatie van de kleine artikelen die we 

dagelijks vaak gebruiken, (zoals je telefoon, sieraden, 

brillen, oordopjes, horloges, sleutels, gehoorapparaat, 

gereedschap, etc.) Deze LED UVC sterilisator doodt tot 

99,99% van bacteriën en virussen die zich op dit soort 

voorwerpen bevinden. De UVC-straling golflengte van 

270nM is voldoende om vrijwel alle schadelijke bacteriën 

te doden. De kleine artikelen worden snel en makkelijk 

gesteriliseerd en gedesinfecteerd in 6 minuten.

Door de UVC-straling worden de DNA en RNA van 

micro-organismen vernietigd, waardoor ze hun 

reproductievermogen verliezen. Als gevolg hiervan 

wordt het desinfectie-effect bereikt.Huishoud artikelen Olie uitstralerUV-C Sterilisator
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Hand desinfectiestick
Art.nr.: PABA27 Specificaties

UV-desinfectiestick, met u-turn UV-lamp. Desinfecteer 
en verwijdert tot wel 99% van de ziektekiemen en bac-
teriën. Voor thuis, op kantoor, op reis enz. 
Draagbaar en gebruiksvriendelijk, met 4 AAA-batterijen 
(exclusief). Met de ingebouwde slimme sensor schakelt 
deze automatisch uit wanneer deze wordt omgedraaid 
tijdens het desinfectieproces.

Mini hand desinfectielamp
Art.nr.: PABA29 Specificaties

Mini en lichtgewicht ontwerp, gemakkelijk te bevestigen 
met je sleutelhanger of in de zak / tassen.
Desinfecteer altijd en overal, houd jezelf veilig en gezond.

99,9% sterilisatiepercentage
Connect met je smartphone

Portable desinfectielamp
Art.nr.: PABA28 Specificaties

Connect met je smartphone 
LED-lampkralen UVC265NM-280NM
Formaat  4 cm x 1,9 cm x 0,8 cm 
Ingangsspanning  5V
Uitgangsspanning 3,7 V
Nominaal vermogen 0,4 W
Effectieve sterilisatie  99%

Servies

Horloges & mobiel

Makeup spullen

Huishoud artikelen
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Be safe producten

Social Distance Alarm smartband
Art.nr.: PABS37 SpecificatiesOmschrijving

Met deze sport smartarmband hou je altijd 
de juiste afstand van je medesporters. 
Zodra je te dicht in de buurt komt van een 
ander hoor je een alarmgeluid. Hierdoor 
kun je onbezorgd gefocust blijven op je 
sport.

0.96 inch TFT-kleurenscherm
Aanraakscherm (knopaanraking)
Waterdicht IP67
TPU, ABS-materiaal
Bluetooth-versie 
5.0
Functies
Fitness, Afstandswaarschuwing, Tijd 
/ Datum SET

Saturatiemeter - Oximeter - Digitale hartslagmeter - Zuurstofmeter
Art.nr.: PABS38 Omschrijving

Deze perfecte saturatiemeter is zeer gemakkelijk te 
gebruiken om de hartslag en zuurstof in het bloed te 
meten.

Een saturatiemeter wordt ook wel ‘pulse-oximeter’ 
genoemd. Het zuurstofgehalte wordt op de 
saturatiemeter aangegeven in percentages. Een 
gezonde waarde ligt bij volwassenen tussen de 93 en 
100 procent. De zuurstofmeting is simpel en pijnloos. 
De saturatiemeter detecteert, doormiddel van(infra)rood 
licht en de geïntegreerde fotosensor, de binding van 
de rode bloedcellen in de bloedvaten. Binnen een paar 
seconde geeft de display de waarden weer. 

Materiaal

Formaat

Kleur

ABS

57 x 31 x 3 mm 

Blauw & Wit

Specificaties
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Thermometerpen 
Art.nr.: PABS39 Omschrijving

Met deze pen kun je door hem simpelweg 
tegen je voorhoofd te houden, kijken of 
je koorts hebt of niet. Handig om deze bij 
de hand te hebben op de werkvloer, in je 
handtas of thuis in de keukenla.

3 laags masker opbergbox
Art.nr.: PABS40 SpecificatiesOmschrijving

Het is belangrijk om je masker schoon te 
houden tijdens het meenemen hiervan. 
Deze opbergboxen zorgen ervoor dat 
je altijd een schoon mondmasker kunt 
opdoen. De boxen kunnen geleverd 
worden met of zonder maskers.

Formaat 

Materiaal 

Kleuren 

Verpakking 

Ook leverbaar incl. mondmaksers.

19 x 11  x 1,5 cm

Plastic 

Blauw en wit

Max. 10 3 laags maskers 

in een doosje 

Desinfectie armband
Art.nr.: PADI64 Omschrijving Specificaties

Laat je handen schoon houden geen uitdaging 
zijn en maak het je zelf makkelijk door deze 
desinfectie armband 
Met deze armband ben je er van verzekerd dat 
je handen schoon blijven zolang je de armband 
draagt. Of je nu aan het sporten bent, aan 
het werken of in de klas zit het maakt niks uit 
de armband zal altijd goed van pas komen. 
Ideaal om tussen je dagelijkse bezigheden je 
handen te ontsmetten met een druk op het 
armbandje. Armband wordt geleverd inclusief 
flesje om de armband te vullen. Deze armband 
is ideaal voor zowel kinderen en volwassenen 
en heeft een ideaal draagcomfort.

Kleuren

Iedere PMS kleur verkrijgbaar 

Materiaal

Siliconen

Gewicht

13 gram

Formaat

20 of 24 cm 

Inhoud

12-13 ml


