Zorg voor een veilige en verantwoorde
coronaproof werk- en leefomgeving.
catalogus coronaproof artikelen

We

Holland

dispensers

clean med

mondkapjes

markeringen

Schoonster gelooft in meer aandacht voor een
schonere en betere leefomgeving in heel Nederland.

bestellen@schoonster.nl

AtmR Clean MED A.90 zuildispenser non touch
artikel
levering
batterij
vulling
prijs
transport
levertijd

W240420H

automatische dispenser met sensor
inclusief zuil (ongemonteerd)
inclusief (C model) batterijen
eenvoudig te openen om na te vullen
€ 179,00 per stuk
excl. verzendkosten
3-5 werkdagen

navulling	wij

adviseren in de automaat gebruik van
Clean MED A.91 navulling 1000 ml met nongeparfumeerde alcohol voor optimale handhygiëne

AtmR Clean MED A.97 dispenser geschikt voor wand
artikel
levering
batterij
vulling
prijs
transport
levertijd

W250420H

automatische dispenser met sensor
zonder zuil
inclusief (C model) batterijen
eenvoudig te openen om na te vullen
€ 99,50 per stuk
excl. verzendkosten
3-5 werkdagen

navulling	wij

adviseren in de automaat gebruik van
Clean MED A.91 navulling 1000 ml met nongeparfumeerde alcohol voor optimale handhygiëne

AtmR Clean MED A.95 balie dispenser non-touch

W260420H

dispenser met balie standaard (ongemonteerd)
plaatsing 	de standaard is makkelijk en eenvoudig op
een balie of tafel te plaatsen
batterij
inclusief (C model) batterijen
vulling
eenvoudig te openen om na te vullen
prijs
€ 145,95
transport
excl. verzendkosten
levertijd
ca. 5 werkdagen
levering

nieuw

navulling	wij

adviseren in de automaat gebruik van
Clean MED A.91 navulling 1000 ml met nongeparfumeerde alcohol voor optimale handhygiëne

getoond model in RVS wordt zwart
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AtmR Clean MED A.91 dispenser navulling (1000 ml)
artikel

70%
alcohol

inhoud
prijs
vpe
transport
levertijd

dispenser navulling bio alcohol
1000 ml
€ 16,95 per fles
per doos á 6 flessen 1000 ml
excl. verzendkosten
3-5 werkdagen

AtmR Clean MED A.88 spray (200 ml)
artikel

70%
alcohol

inhoud
prijs
afname
transport
levertijd

T230420

T180520

Clean MED A.88 spray
200 ml
€ 6,95 per fles
doos á 24 flessen
excl. verzendkosten
3-5 werkdagen

Een non-geparfumeerde alcoholspray voor optimale handhygiëne.
AtmR Clean MED spray A.88 wordt geproduceerd in Nederland
volgens de wettelijk verplichte Good Manufacturing Practice norm
(GMP ISO 22716:2007). GMP geeft richtlijnen voor de productie,
controle, opslag en verzending van cosmetische producten. Deze
200 ml Bio alcohol spray van AtmR zit per 24 flaconflesjes in een
doos.

AtmR Clean MED A.93 hygiëne spray (500 ml)
artikel

70%
alcohol

inhoud
prijs
transport
afname
levertijd

T290420

Clean MED A.93 hygiëne spray
500 ml
€ 9,95 per fles
excl. verzendkosten
doos á 12 flessen
3-5 werkdagen

Een non-geparfumeerde alcoholspray met trigger voor persoonlijk
gebruik en optimale werkplek hygiëne voor grotere oppervlakken.
AtmR Clean MED spray A93 wordt geproduceerd in Nederland volgens
de wettelijk verplichte Good Manufacturing Practice norm (GMP ISO
22716:2007). GMP geeft richtlijnen voor de productie, controle, opslag
en verzending van cosmetische producten. Deze 500 ml Bio alcohol
spray van AtmR zit per 12 flaconflessen in een doos.
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AtmR Clean MED A.96 whipes (emmer met 375 stuks wipes)

T080622

emmer Clean MED whipes
inhoud	gevuld 375 stuks tissues met A.96
bio-alcohol reinigingsdoekjes
prijs
€ 39,95 per emmer met 375 tissues
afname
per emmer
levertijd
ca 3-5 werkdagen na bestelling
transport	excl. verzendkosten
(bij afname van ds 4 emmers)
franco levering een adres
artikel

nieuw

AtmR Clean MED A.89 whipes (100 stuks wipes)

T200520

flacon Clean MED whipes
inhoud	gevuld 100 stuks tissues met A.89 		
bio-alcohol reinigingsdoekjes.
prijs
€ 9,95 per flacon met 100 tissues
transport
excl. verzendkosten
afname
per doos á 12 flacons
levertijd
3-5 werkdagen
artikel

70%
alcohol

AtmR Clean MED A.94 handpomp met hygiëne handgel (500 ml)
artikel

70%
alcohol

inhoud
prijs
vpe
transport
levertijd

T070520

handpomp met reinigende handgel
500 ml
€ 9,95 p/s
per doos á 12 stuks 500 ml
excl. verzendkosten
3-5 werkdagen

Deze handpomp met reinigende hygiëne gel is geschikt voor
zowel persoonlijk als gezamenlijk gebruik en zorgt voor goede
persoonlijke hygiëne en bescherming op de werkplek. AtmR Clean
MED handgel A.94 wordt geproduceerd in Nederland volgens de
wettelijk verplichte Good Manufacturing Practice norm (GMP ISO
22716:2007). GMP geeft richtlijnen voor de productie, controle,
opslag en verzending van cosmetische producten. De 500 ml
handgel is per 12 pompjes verpakt in een doos.
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Temperatuur check

D230620H

De self-service TemperatuurCheck
biedt uw medewerkers en bezoekers de mogelijkheid
om zelf de lichaamstemperatuur te controleren zonder
dat er een andere persoon bij betrokken is. In alle privacy
want er kijkt niemand mee en er wordt geen data
opgeslagen.

Hoe werkt het?
nieuw

scant binnen 2 seconden
uw temperatuur
gebruiksklaar ingesteld
en geleverd

Een infrarood warmtesysteem stelt binnen 2 seconden
de lichaamstemperatuur vast van de persoon die
ervoor staat. De gemeten temperatuur verschijnt op het
display. Kleurt de TemperatuurCheck groen, dan geen
enkel probleem. Rood betekent verhoging of koorts
(temperatuur instelbaar).

Plug-and-play
De gebruikersvriendelijke TemperatuurCheck is met de
stekker in het stopcontact direct te gebruiken.

gebruikershandleiding
jaar garantie

AVG

CE keur

Dit zegt de Autoriteit Persoonsgegevens over het
checken van temperatuur bij medewerkers en bezoekers:

“Gaat het alleen om het aflezen van de
temperatuur, dus zonder (de bedoeling
om) deze meetgegevens te bewaren?
Dan valt dat aflezen op zichzelf niet onder
de bescherming van de AVG. En dus ook
niet onder het toezicht van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).”
“Zo valt het niet onder de AVG als u uw
werknemers, bezoekers of klanten enkel
de gelegenheid geeft om hun eigen
temperatuur te meten.”
De TemperatuurCheck wordt standaard
geleverd met een wandsteun € 1995,00 		
Inclusief bevestigingssteun t.b.v.
AtmR CLEAN MED zuildispenser € 2170,00 		
Gemonteerd op baliehouder € 2195,00
In combinatie met zuildispenser
(getoond model) € 2395,00		
Prijzen zijn excl. BTW en vrachtkosten
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Temperatuur
Check in 2
seconden

Geen
verhoging
Technische specificaties
fysieke eigenschappen
diepte		
25 mm
breedte		
133 mm
hoogte		
297 mm
kleur		zilver
materiaal		aluminium
beeldscherm
schermdiagonaal		
resolutie		
type		

camera
type		
focusafstand		
belichting		

temperatuur alarm		

fysieke eigenschappen
diepte		
25 mm
breedte		
133 mm
hoogte		
297 mm
kleur		zilver
materiaal		aluminium

schermdiagonaal		
resolutie		
type		

8-inch
800 x 1280 pixels
IPS LCD scherm

Uitgangen (aansluitingen):

WDR (Wide Dynamic Range)
0,5 – 1,0 meter
LED / IR duaal schijnwerper

temperatuur detectie afstand	1

temperatuur meetbereik

Elektrische voeding

beeldscherm
8-inch
800 x 1280 pixels
IPS LCD scherm

Thermische module

accuratie temperatuurbereik

Verhoging
of koorts

meter (optimale
afstand 0,5 meter)
≤ 0,2OC
10OC - 42OC
37,5OC (instelbaar)

camera
type		
focusafstand		
belichting		

WDR (Wide Dynamic range)
0,5 – 1,0 meter
LED / IR duaal schijnwerper

Uitgangen (aansluitingen)
Audi
USB
Serieel
Relais uitgang
Wiegland

2.5W / 4 R speaker
1 x USB OTG,
1 x USB standaard A-poort
1 x RS232 seriële poort
1 x deur open signaal uitgang
1 x Wieland 26/34 output en
1 x Wieland 26/34 input
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Handalcohol 80% volgens
WHO richtlijnen met certificaat.

clean med spray

clean med spray

HANDALCOHOL
80%
SPRAY HANDALCOHOL 80%

AtmR Handalcohol 80 % in
handige spray.
Inhoud: 500 ml. Desinfecteert de
handen zonder water en zeep. Droogt
de huid niet uit.
Samenstelling: 80% alcohol
(ethanol), 0,125% waterstofperoxide,
1,45% glycerol
Zonder parfum, helder en kleurloos
Niet bestemd voor consumptie of
inwendig gebruik.

clean med navullingen

clean med jerrycans

5 L CAN HANDALCOHOL 80%

AtmR Handalcohol 80 % in 5 liter can.
Desinfecteert de handen zonder water
en zeep. Droogt de huid niet uit.
Samenstelling: 80% alcohol (ethanol),
0,125% waterstofperoxide, 1,45%
glycerol
Zonder parfum, helder en kleurloos
Niet bestemd voor consumptie of
inwendig gebruik.

We

Holland

Schoonster gelooft in meer aandacht voor een
schonere en betere leefomgeving in heel Nederland.
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T140720

AtmR Clean MED handalcohol 80% sprayflesje
artikel

nieuw

inhoud
samenstelling
nb
transport
levertijd

HANDALCOHOL
80%

prijs
vpe

T140720

AtmR Clean MED handalcohol 80% sprayflesje
200 ml
80% alcohol (ethanol), 0,125%
waterstofperoxide, 1,45% glycerol
niet bestemd voor consumptie of inwendig gebruik
excl. verzendkosten
ca 5 werkdagen
€ 7,95 per stuk
per doos á 24 stuks

Desinfecteert de handen zonder water en zeep. Droogt
de huid niet uit. Zonder parfum, helder en kleurloos.

T150720

AtmR Clean MED handalcohol 80% in handige spray
artikel

nieuw

inhoud
samenstelling
nb
afname
transport
levertijd

SPRAY HANDALCOHOL 80%

prijs

AtmR Handalcohol 80 % in
handige spray.
Inhoud: 500 ml. Desinfecteert de

vpe

handen zonder water en zeep. Droogt
de huid niet uit.

T150720

AtmR Clean MED handalcohol 80% in handige spray
500 ml
80% alcohol (ethanol), 0,125%
waterstofperoxide, 1,45% glycerol
niet bestemd voor consumptie of inwendig gebruik
doos á 12 flessen
excl. verzendkosten
ca 5 werkdagen
€ 12,49 per stuk
per doos á 12 stuks

Samenstelling: 80% alcohol
(ethanol), 0,125% waterstofperoxide,
1,45% glycerol
Zonder parfum, helder en kleurloos

Desinfecteert de handen zonder water en zeep.
Droogt de huid niet uit. Zonder parfum, helder en kleurloos.

Niet bestemd voor consumptie of
inwendig gebruik.

T160720

AtmR Clean MED handalcohol 80% navulling
artikel
inhoud

nieuw

samenstelling
nb
afname

NAVU LLING
80%

transport
levertijd
prijs
vpe

T160720

AtmR Clean MED handalcohol 80% navulling
1 liters
80% alcohol (ethanol), 0,125%
waterstofperoxide, 1,45% glycerol
niet bestemd voor consumptie of inwendig gebruik
doos á 6 flessen
excl. verzendkosten
ca 5 werkdagen
€ 21,95 per stuk
per doos á 6 stuks

Desinfecteert de handen zonder water en zeep.
Droogt de huid niet uit. Zonder parfum, helder en kleurloos.
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AtmR Clean MED handalcohol 80% jerrycan 5 ltr
artikel

nieuw

inhoud
samenstelling

5 L CAN HANDALCOHOL 80%

AtmR Handalcohol 80 % in 5 liter can.
Desinfecteert de handen zonder water
en zeep. Droogt de huid niet uit.
Samenstelling: 80% alcohol

80%

(ethanol), 0,125% waterstofperoxide,
1,45% glycerol
Zonder parfum, helder en kleurloos

alcohol

Niet bestemd voor consumptie of
inwendig gebruik.

nb
afname
transport
levertijd
prijs
vpe

T170720

AtmR Clean MED handalcohol 80%
jerrycan 5 ltr
5 liter
80% alcohol (ethanol), 0,125% waterstof
peroxide, 1,45% glycerol
niet bestemd voor consumptie of
inwendig gebruik
per 2 jerrycan’s 5 liter
excl. verzendkosten
ca 5 werkdagen
per vat á 5 liter € 94,95
per doos á 2 stuks

Desinfecteert de handen zonder water en zeep.
Droogt de huid niet uit. Zonder parfum, helder en kleurloos.

AtmR

AtmR
Pascalweg 4
6662 NX Elst (Gld)
0481 366 544
info@atmr.nl
www.atmr.nl

ACHTERGRONDINFORMATIE AtmR HANDALCOHOL 80%
Vanwege dreigende tekort aan desinfectiemiddelen heeft het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat vrijstellingen verleend op 16 maart 2020 voor het op de markt brengen en gebruiken van
desinfectiemiddelen tegen het coronavirus binnen de zorg. Dit geeft een ruimer aanbod aan toegelaten
middelen die ingezet kunnen worden tegen het coronavirus door professionele gebruikers.
In de wereld van de handdesinfectie en het voorkomen van besmetting door het Corona virus is er veel
onbekendheid en onduidelijkheid welke middelen nu zinvol zijn en welke geheel niet.
Producenten en distributeurs die handdesinfectiemiddelen op de Nederlandse markt aanbieden en/of
produceren onder de ‘Tijdelijke vrijstelling desinfectie 70% alcoholen’ moeten zich melden bij de ILT
(Inspectie Leefomgeving en Transport; zij zijn toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu
en wonen).
De meldplicht geldt niet voor handdesinfectiemiddelen op basis van twee WHO-formuleringen, zoals
genoemd in de ‘Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen’
Onze Destilleerderij is gevestigd Zuid-Holland. Sinds vier jaar vervaardigen zij hoogwaardige
Nederlandse sterke drank, en nu sinds de Corona crisis daarnaast ook desinfecterende handalcohol. De
handalcohol wordt verkocht onder vergunning van de Nederlandse Douane Belasting vanuit onze
Accijnsgoederenplaats NL00740015295 en vervaardigd onder de vrijstelling afgegeven door het
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport publicatie nummer IENW/BSK-2020/53401.
De handalcohol die zij produceren wordt vervaardigd volgens de receptuur die momenteel
internationaal wordt voorgeschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO (WHO Formulation 1)
en Nederlandse overheid ter bestrijding van de Covid19 crisis en bevat de volgende ingrediënten:
Ethanol 80% (v/v)
Glycerol 1.45% (v/v)
Waterstofperoxide 0.125% (v/v)
Water
De werkzame stof met virus- en bacterie dodende werking is de ethanol (ook wel alcohol genoemd).
Het percentage van 80% ligt hoger dan veel andere producten die op de markt verkrijgbaar zijn (denk
aan 70% of lager) omdat de virus dodende werking met een hoger alcohol percentage sneller is. De
glycerol wordt toegevoegd ter verzorging van de huid om uitdroging te voorkomen. De
waterstofperoxide is bedoeld om eventuele micro-organismen in het water te doden.
Wij gebruiken voor de vervaardiging van de handalcohol de wettelijk voorgeschreven (gecertifieerde)
zuivere ethanol van 96%, welke wij vervolgens verdunnen met water tot 80%. Hierdoor heeft onze
handalcohol een schone, zuivere geur zonder onaangename luchtjes die achterblijven op de handen. Er
zijn op dit moment ook diverse andere handdesinfectie middelen op de markt die niet worden gemaakt
vanuit zuivere ethanol van 96% maar vanuit een lagere kwaliteit destillaat met lagere alcohol
percentages. Hierin zitten allerlei andere reststoffen die meekomen in de handalcohol wat kan zorgen
voor onaangename geuren en stoffen die niet thuishoren in desinfecterende handalcohol.
Al onze ingrediënten worden ingekocht met certificaat en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen,
wat ook geldt voor ons productie proces. In de bijlage treft u de certificaten aan van de stoffen die
worden gebruikt voor de vervaardiging van onze handalcohol.
AtmR bv is de distribiteur van deze enige juiste en effectieve 80% Handalcohol.
Voor meer informatie:
www.atmr.nl
kb@atmr.nl
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Keycord met Novick wearable
De Novick signaleert middels infrarood en bluetooth de aanwezigheid van een andere Novick binnen een halve cirkel van 1,5 meter.
Beide Novicks laten via een lichtsignaal weten wanneer iemand te
dichtbij komt. Novick werkt alleen van voren.
specifiaties

levertijd
prijzen

geeft lichtsignaal
maakt gebruik van infrarood en bluetooth
slaat geen persoonsgegevens op
in overleg
zijn op aanvraag en afhankelijk van aantal

AtmR slimme no touch
Multifunctionele 5-in-1 roestvrijstalen sleutelhanger.
Open deuren, druk op knoppen van liften, verkeerslichten en
geldautomaten of mobiele apparaten contactloos. Inclusief
flesopener. Een makkelijke manier om jezelf te beschermen.
materiaal
prijs
logo
afname
levering

rvs
€ 0,99 p/s (indien zonder logo)
mogelijk met logo (prijs op aanvraag)
vanaf 25 stuks
franco levering vanaf 100 stuks

AtmR Clean MED A.92 handcrème

T310320

artikel
inhoud
tube kleur
prijs
vpe
transport
ingrediënten
logo
afname
levertijd

AtmR Clean MED handcrème A.92
75 ml
zwart
€ 3,95 p/s
per doos á 24 stuks
excl. verzendkosten
voorzien van ingrediënten label
eigen private label op aanvraag
per doos á 24 flacons
3-5 werkdagen
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Hygiëne scherm plexiglas (hangend)
Glashelder veiligheidsscherm voor werkplek of balie.
formaten
80x80 / 80x100 / 60x80 cm
materiaal
glashelder plexiglas, 3mm dik
afwerking
2 boorgaten in bovenste hoeken en frezen tot formaat
Kies uit vier varianten/lengtes compleet met plafondklem.
Indien levering met 2 gegalvaniseerde haken berekenen wij
een meerprijs van € 3,75 (per set van 2).
Lengtes beschikbaar 15, 21, 35 cm
Prijs hangend scherm.
60x80 cm € 62,47 p/s
80x80 cm € 76,75 p/s
80x100 cm € 87,50 p/s
transport
excl. verzendkosten
levertijd
ca. 3-5 werkdagen
formaat

Hygiëne scherm plexiglas (staand)
Glashelder veiligheidsscherm voor werkplek of balie
(evt. met uitgifte uitsparing mogelijk).
formaten
80x80 / 80x100 / 60x80 cm
materiaal
glashelder plexiglas, 5 mm dik
monteren	eenvoudige te monteren op bijgeleverde forex
voet met het formaat 20 x 15 cm
Prijs staand scherm.
formaat
60x80 cm € 112,45 p/s
80x80 cm € 125,45 p/s
80x100 cm € 131,45 p/s
transport
excl. verzendkosten
levertijd
ca. 3- 5 werkdagen

We

Holland

Schoon
Schoner.
Schoonster.
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(Vloer)stickers
en markeringen.

We

Holland

forex borden

vloerstickers

vloermatten

signaliseringslint & waarschuwingstape

Schoonster gelooft in meer aandacht voor een
schonere en betere leefomgeving in heel Nederland. 12

bestellen@schoonster.nl

Forex borden (hangend)
Forexborden in diverse formaten
formaten
80x80 / 80x100 / 60x80 / 60x100 cm
materiaal
3 mm Forex wit
bedrukking
1-zijdig in full colour
indien levering met
2 gegalvaniseerde haken
haken mogelijk
prijs forex borden

transport
levertijd

berekenen wij een meerprijs
van € 3,75 (per set van 2)
15, 21, 35 cm
formaat 60x80 cm € 15,55 p/s
formaat 60x100 cm € 18,25 p/s
formaat 80x80 cm € 19,95 p/s
formaat 80x100 cm € 24,95 p/s
excl. verzendkosten
in overleg

Stickers: standaard collectie
Houd afstand vloerstickers
removable vinyl + vloerlaminaat Ø 50 cm
Houd afstand vloerstickers
removable vinyl + mat laminaat Ø 30 cm
Houd afstand strook
removable vinyl + mat laminaat 20 x 100 cm
Blauwe pijl in cirkel
removable vinyl + mat laminaat Ø 20 cm
Stop teken cirkel
removable vinyl + mat laminaat Ø 20 cm
prijzen

op aanvraag en afhankelijk van aantal.

Stickers: afstand houden
Jalema vloersticker houd afstand met voetstappen
anti-slip, voor gladde vloeren Ø 350 mm, geel-zwart (pak 2 stuks)
Jalema vloersticker houd afstand met voetstappen
anti-slip, voor ruwe vloeren Ø 350 mm, geel-zwart (pak 2 stuks)
Jalema waarschuwingssticker 1,5 meter afstand houden
geel-zwart (pak 4 stuks)
Jalema vloersticker voor afstand houden
800 x 80 mm, geel, zwart
Jalema Waarschuwingssticker 1,5 meter afstand
houden met hand geel, zwart (pak 4 stuks)
levertijd
prijzen

in overleg
op aanvraag en afhankelijk van aantal
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Stickers: maatwerk
artikel
materiaal
maat
bedrukking
toepassing
levensduur
afwerking
levertijd
prijzen

vloerstickers houd voldoende afstand
pvc folie, polymeer, permanent
hechtend met antislip laminaat
in diverse afmetingen beschikbaar
1-zijdig in full colour
plakken op droge gladde vloeren
(beton, hout, laminaat)
4 maanden
contour gesneden in plectrum vorm
in overleg
op aanvraag en afhankelijk van aantal.

Houd afstand vloermatten

B200519

poolstructuur
rug
fabricatiemethode
poolmateriaal
totaalgewicht
poolhoogte
totale hoogte
tuft densiteit
rand
intrastat n°
intrastat n°
formaat
prijs
levertijd
kswaliteit

velour(s)
latex
tufting 1/10” cut pile
100% polyamide
ca. 1.180 gr/m2
ca. 4 mm
ca. 5 mm
ca. 205.000/m2
geen
<1m2 57032012
>1m2 57032018
60x90 cm
€28,95 p/s
3-5 werkdagen
velvet, machine wasbaar 30°

Houd afstand vloermatten

B200520

poolstructuur
rug
fabricatiemethode
poolmateriaal
totaalgewicht
poolhoogte
totale hoogte
tuft densiteit
rand
intrastat n°
intrastat n°
formaat
prijs
levertijd
kwaliteit

velour(s)
latex
tufting 1/10” cut pile
100% polyamide
ca. 1.180 gr/m2
ca. 4 mm
ca. 5 mm
ca. 205.000/m2
geen
<1m2 57032012
>1m2 57032018
90x150 cm
€49,95 p/s
3-5 werkdagen
velvet, machine wasbaar 30°
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Signaliseringslint & waarschuwingstape
signaliseringslint		
		
		
		
markeringstape premium

		
signal niet-klevend afzetlint

		
verkeerslint rood-wit
levertijd		
prijzen		

VB891037

250 meter rood wit per rol
250 meter geel zwart per rol
100 meter rood wit per rol
100 meter geel zwart per rol
50 mm x 33 m, zwart/geel (rol 33 meter)
50 mm x 33 m, rood/wit (rol 33 meter)
80 x 100 m, polypropyleen, rood en wit
(pak 4 x 100 meter)
(rol 500 meter)
in overleg
op aanvraag en afhankelijk van aantal

Presentatievenster zelfklevend A4 2 stuks
artikel
sluiting
kleur
verpakking
levertijd
prijzen

zelfklevend presentatievenster met aan
dacht voor veiligheid.
met magneet sluiting
geel-zwart
set van 2 stuks
in overleg
op aanvraag en afhankelijk van aantal.
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Verbruiks
benodigdheden.

We

Holland

antibacteriële pennen

duimstokken

mondkapjes

handschoenen
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AtmR bureau onderlegger

S120520

artikel
afmeting
vpe
aantal vels
prijs
transport
levertijd

papieren bureaulegger 25 vel
voor hygiëne op de werkplek
59.4 x 42 cm
per 18 stuks in een doos
25
€ 3,95 per onderlegger
excl. verzendkosten
in overleg

AtmR antibacteriële pen
Fraaie mat witte Regeneration Pens DS3, DS5 en DS8 van 100%
gerecycled materiaal zijn nu al vanaf 500 stuks te verkrijgen met
antibacteriële oppervlaktebescherming. De behuizingen kunnen
uiteraard weer worden gerecycled.
artikel
aantal
prijs onbedrukt
levertijd
logo

pen met antibacteriële
oppervlaktebescherming.
vanaf 500 stuks
prijs op aanvraag
in overleg
ook mogelijk met uw logo

AtmR duimstok 1,5 meter

M020420

Houd afstand #stay safe!
Deze handige duimstok helpt u eenvoudig de juiste
afstand bepalen!
artikel
materiaal
afstand
prijs
vpe
levertijd
logo

AtmR 9592-06 duimstok wit
fiberglas
2 meter (meet in cm)
€ 1,99 per stuk
per 25 stuks
3-5 werkdagen
ook mogelijk met uw logo
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Handschoen Nitril
artikel
materiaal
kleur
certificaat
size
levertijd
prijs
transport
vpe

handschoenen Nitril
nitril
blauw
CE certificaat en EN 455
S, M & L
in overleg
op aanvraag
excl. verzendkosten
per 100 stuks in een doos

Artikelnummers per maat
S
A080520
M
A090520
L
A10052
50 – 100 stk
€ 4,50 p/s

Gezichtsmasker

nieuw

nieuw

251 - 500 st
€ 3,95 p/s

501>
Op aanvraag

Eigen gezondheid en veiligheid staan voorop, maar ook
die van de mensen om je heen. Deze gezichtsmaskers
beschermen 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 schuimrubberen hoofdband. Het schild is
alleen ter dekking en niet stootvast. EN166 gecertificeerd.

> 1000
€ 0,39

Hygiënisch mondkapje

101 – 250 stk
€ 4,25 p/s

+ 1000
€ 0,38

+ 5000
€ 0,36

Wit M011020
Zwart M011021

Hygiënisch drielaags masker met hittebestendige afwerking,
elastische sluiting en aanpasbare neusclip voor een strakke
pasvorm. Buiten- en binnenlagen van Non-Woven (polypropyleen).
Tussenlaag in Meltblown (samengesteld uit 90% polypropyleen en
10% viscose).
Wegwerpmodel, niet herbruikbaar.
Latexvrij
3 Lagen
Excl. vrachtkosten/vanaf 500 franco
Kleuren: Beschikbaar in Wit en Zwart
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> 1000
€ 0,99

Hygiënisch mondkapje

nieuw

Herbruikbaar mondkapje onbedrukt

nieuw

+ 1000
€ 0,90

+ 5000
€ 0,89

M6641

Zelffiltrerend, KN95 bescherming en veiligheidsmasker met 5 lagen,
hittebestendige afwerking. Met verstelbanden en aanpasbare neusklem voor een strakke pasvorm.
Minimale filterefficiëntie ≥ 95%.
Wegwerpmodel, niet-herbruikbaar.
5 Lagen
Excl. vrachtkosten/vanaf 500 franco
Kleuren: Beschikbaar in Wit en Zwart

- 500
€ 1,59

+ 500
€ 1,49

+ 1000
€ 1,45

> op
aanvraag

M2610

Herbruikbaar hygiënemasker, gemaakt van antibacterieel en waterafstotend materiaal, met een hoge weerstand tegen breken,
schuren en scheuren. 100% polyester, hittebestendig materiaal, met
neusclip en comfortabele elastische oorbanden. Bovenvouw met
speciaal extra breed ontwerp voor een groter drukoppervlak.
Voor persoonlijk gebruik bij volwassenen.
Vervaardigd volgens specificatie UNE 0065 .
Bacteriële filtratie efficiëntie: ≥ 90%.
Zwaar belastbaar, tot 25 wasbeurten.
Het is raadzaam om minimaal 60ºC te wassen.
Bedrukt op aanvraag
Excl. vrachtkosten/vanaf 500 franco

Herbruikbaar mondkapje onbedrukt

nieuw

- 500
€ 2,49

+ 500
€ 2,39

+ 1000
€ 2,29

> op
aanvraag

M2590

Herbruikbaar dubbellaags hygiënisch masker, gemaakt van
antibacterieel en waterafstotend materiaal, met een hoge
weerstand tegen breuk, slijtage en scheuren. Buitenste laag 100%
polyester, met binnenlaag in technisch materiaal, 100% polyester.
Ergonomische stiksels aan de voorkant voor comfortabele pasvorm
en elastische oorbanden, OEKO-TEX gecertificeerd. Voor persoonlijk
gebruik bij volwassenen.
Vervaardigd volgens UNE 0065 specificatie
Bacteriële filtratie-efficiëntie: > 94%.Zwaar, tot 25 wascycli.
Het is raadzaam om minstens 60ºC te wassen.
Bedrukt op aanvraag.
Excl. vrachtkosten/vanaf 500 franco

19

bestellen@schoonster.nl

Herbruikbaar mondkapje onbedrukt

nieuw

- 500
€ 3,99

+ 500
€ 3,85

+ 1000
€ 3,65

> op
aanvraag

M2577

Herbruikbare hygiënisch masker. Van katoen en polyester dubbele
laag, met ergonomische voorzijde stiksels voor een comfortabele
pasvorm en elastische banden in het oor hypoallergeen stof met
OEKO-TEX Klasse I certificaat.
Voor persoonlijk gebruik door volwassenen.
Gecertificeerd door de EU Notified Body en geproduceerd volgens
UNE 0065 specificatie.
Bacteriële filtratie-efficiëntie:> 90%.
Zeer resistent, tot 25 wasbeurten.
Een minimale wastemperatuur van 60 ° C wordt aanbevolen.
Bedrukt op aanvraag
Excl. vrachtkosten/vanaf 500 franco
100 stk
€ 4,49 p/s

Mondkapje Polyester

ontwerp
formaat

nieuw

gewicht
verpakking
bedrukking
materiaal
digitale proef
levertijd

Band voor gezichtsmasker

nieuw

- 500
€ 0,19

250 stk
€ 4,25 p/s

500 stk
€ 3,95 p/s

1000 stk
Op aanvraag

conform uw eigen ontwerp
215 x 140 mm
20 gram per stuk
per stuk verpakt
buitenkant full color bedrukt
160 gr polyester buitenzijde en 100 gr
katoen. Zwarte elastische oorlussen.
na 1 á 2 werkdagen
circa 5 werkdagen na akkoord proef

+ 500
€ 0,18

+ 2000
€ 0,17

M2576

Comfortabele masker montage accessoire in duurzaam PP
materiaal. Gemakkelijk te desinfecteren na gebruik en met
4 instelposities. Beschikbaar in een breed aanbod aan kleuren.
Bedrukt op aanvraag.
Per 100 stuks per kleur
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