
Aantal P/stuk, excl. Btw

50 – 50.000 €0,80

Vanaf 50.050 stuks Op aanvraag

PRIJSLIJST NIET-LEDEN VBVD

3-laags chirurgisch wegwerp mondmasker

Flacons 60 ml 

Flacon 60ml (met “sproeidop”)

Flacon 80ml (met “sproeidop”)

Fles 500ml (met “trekdop”)

Bidon 5 liter

Bidon 10 liter

Pompje bidon 5/10 liter

P/stuk, excl. Btw

€ 5,19

€ 4,67

€ 5,61

€ 7,50

€ 32,98

€ 65,94

€ 6,61

Handontsmettingsalcohol

Koortsthermometer

IR Koortsthermometer 
(exclusief batterijen)

P/stuk, excl. Btw

€ 57,84

Type FFP1 volgens de EN 149:2001 + A1:2009 norm (Geen medisch gebruik)

(worden in dozen van 50 stuks verkocht.)



Prijs: excl. btw

Cleanse luxurious handzeep, pink blossom, 485 ml € 3,72

Cleanse luxurious antibacteriële handzeep, 485 ml € 3,72

Mirius W15 antibacteriële handzeep, 5 liter € 13,00

Mirius W10 roze handzeep, 5 liter € 13,00

PRIJSLIJST

Antibacteriële zeep

Hoedjes en petten met afneembaar face shield

Zonnehoedje met gezichtsscherm

Het gezichtsscherm kan je makkelijk verwijderen en schoonmaken.

Het zonnehoedje kan je ook dragen zonder gezichtsscherm.

Verschillende kleuren en prints beschikbaar.

Maat 52-56 (Kids) & 56-58 (Volwassenen) 

Prijzen op aanvraag.

Pet met gezichtsscherm

Gezichtsscherm is afneembaar.

Beschikbaar in: Zwart, Roze, Wit, Blauw, Bruin, Rood, Bordeaux, Beige, Grijs

Prijzen op aanvraag.



Ramsol Alcohol Oppervlakte Hygiëne Spray, 400 ml

Mirius antiviral V1, 750 ml
Mirius antiviral V2, 5 liter

Alcohol Oppervlaktereiniger 80%  5 liter
Alcohol Oppervlaktereiniger 80%  10 liter

Overhevelpomp Bidon 5 liter
Overhevelpomp Bidon 10 liter

Aantal:

1

1
1

1
1

1
1

Prijs: excl. btw

€ 13,18 

€ 9,50
€ 24,67

€ 37 ,00
€ 74,00

€6,61
€6,61

PRIJSLIJST

Handschoenen

Kwalitatieve Betatex nitril handschoenen.

Poedervrij

150 stuks per doos

Kleuren: Blauw, Paars & Wit

Beschikbaar in Medium, Large & Extra Large

Prijs: € 11,9 per doos (€ 0,079/stuk)

Oppervlakte ontsmettingssprays.

(Beperkte voorraad.)



Ramsol Cilinder 22 liter
Ramsol Slang voor cilinder 22 liter
Ramsol Spuitpistool voor cilinder 22 liter
Ramsol Trolley voor cilinder 22 liter

Aantal:

1
1
1
1

Prijs: excl. btw

€ 329,75
€ 74,38
€78,51
€65,70

Bevat actieve biociden die speciaal zijn ontworpen voor het reinigen en desinfecteren van harde en zachte oppervlakken 
en die zijn getest en bewezen voor gebruik op de huid. Dit product biedt controle over de restwerking van een 
uitgebreide reeks micro-organismen en beschermt de huid nog steeds.

De Ramsol-spray is een revolutionaire nevelspray met verneveltechnologie die is ontworpen om moeilijk bereikbare en 
ingewikkelde gebieden te desinfecteren en te desinfecteren met een volledige oppervlaktedekking.

Na het aansluiten van de spuitlans (niet meegeleverd) op de cilinder kan in een handomdraai een grotere ruimte of 
oppervlak gedesinfecteerd worden. Eén cilinder van 22 liter biedt een dekking van 750 m2.

De spray behandelt snel en effectief een uitgebreide lijst van bacteriën, virussen en schimmels waaronder de beruchte 
MRSA-, VISA- en VRE-bacteriën, E-coli, HIV-1, Hepatitis B en C en Poliovirus.
De unieke combinatie van biociden is ook effectief tegen een breed scala aan coronavirus-, type A-griepvirussen: deze 
groep omvat varkensgriep, Chinese en Japanse griepstammen, Wisconsin Avian Influenza en SARS.

PRIJSLIJST

RAMSOL Spray systeem



Kenmerken:
 Heel stil
 12V Lithium vervangbare batterijen.
 Batterij heeft autonomie van 4uur en herlaadtijd is 90 minuten.
 De uitschuifbare lans is voorzien van een "anti dust bescherming” om te voorkomen dat er verontreiniging in de 

lans kan. 
 De bediening is ingewerkt in het handvat, wat het geheel praktisch en stijlvol maakt.
 De desinfecterende vloeistof wordt onder 4 bar verneveld met een 1.5mm sproeikop.

3 versies:

• Sanifix pro 7.5: weegt 3.5kg en heeft tankinhoud van 7.5liter, versie zonder wieltjes.

• Sanifix pro 14: weegt 6.8kg en heeft tankinhoud van 12 liter, versie zonder wieltjes.

• Sanifix pro 22: weegt 8.5kg en heeft tankinhoud van 20 liter, versie MET wieltjes.

Inbegrepen:

• Batterij 3.4 Ah
• Batterijlader
• Spraytoestel
• Extra sproeikop

PRIJSLIJST

SANIFIX PRO 3 versies beschikbaar.



De Pro Medilux is een compact toestel dat de lucht reinigt via het gebruik van UVC lampen. De krachtige UVC lampen 
vernietigen bacteriën, schimmels, gisten en virussen en WERKT OOK TEGEN HET CORONA virus.

Dit product is ideaal voor desinfectie van wachtzalen van bijvoorbeeld dokters, tandartsen , dierenartsen, ... maar ook voor 
kappers- en schoonheidszaken. Ook gemeenschappelijke ruimtes zoals cafetaria, kleedruimtes en ontvangstruimtes 
kunnen met de Pro Medilux op een zeer veilige en praktische manier gedesinfecteerd worden.

De Pro Medilux vereist geen technische kennis: in het stopcontact steken en aanzetten, is het enige wat je moet doen.

Samengevat:

 Vernietigt micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten en virussen, inclusief het CORONAVIRUS!
 Gesloten apparaat geschikt voor openbare plaatsen waar regelmatig nieuwe personen aanwezig zijn zoals wachtzalen 

van dokters, tandartsen maar ook kapperszaken en beautysalons en zo meer
 UVC-vermogen: 48W
 Ongelooflijk laag geluidsniveau dankzij de speciale ventilator <20db
 Luchtstroom voor snellere luchtzuivering: 57m³ / uur
 Dubbele filter voorkomt vervuiling door UV-ontladingslamp
 LED-status voor onderhoud en melding vervanging van UV-ontladingslamp
 Multifunctionele houder voor wandmontage of desktopgebruik
 Veiligheidsmechanisme die het apparaat automatisch uitschakelt wanneer de klep open is

Technische specificaties:

Afmetingen: 600 x 150 x 70 mm,
Kleur: lichtgrijs RAL7035
Gewicht: 3,9 kg
Bedrijfsspanning: 230 VAC / 50 Hz
Lamptype: 2x OSRAM Puritec L 24W of compatibel type
Levensduur ontladingslamp: 8000 uur
Ozonvrije werking

Apparaatzuiveringsdekking voor ruimte met plafondhoogte van 2,5 m:

Volledig gezuiverd in 60 minuten: 23m2

Extra Lampenset: € 59,46 excl. btw
Extra Filterset: € 12,36 excl. btw

PRIJSLIJST

De Pro Medilux



Alle producten zijn voorzien van de juiste testrapporten en -certificaten

Algemeen:

Deze prijslijst is een samenwerking tussen 2 leveranciers. U kan bij elk product het logo van de 
desbetreffende leverancier vinden. De samenwerking is een service naar onze klanten toe. 

Elk bedrijf zal zelf factureren en is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen producten. 
U heef wel slechts 1 aanspreekpunt om alles vlot te laten verlopen.

Voor extra informatie over ons gamma, demonstraties, stalen, beschikbaarheid en offerte op maat, gelieve 
ons te contacteren op bovenstaande gegevens.

Onze troeven:

 Voor veel producten opteren wij voorlopig voor luchttransporten. Dit heeft tot gevolg dat wij over een grote stock kunnen 
beschikken, in heel korte tijd.

 Wij zijn trouw aan onze leveranciers, en hierdoor zeker van de kwaliteit, gezien ter plaatse het productieproces wordt 
opgevolgd.

 Wij doen ons uiterste best om alles aan een zo scherp mogelijk tarief aan te bieden. We gaan een engagement aan om hoge 
kwaliteit te leveren aan, naar ons inziens, de best mogelijke prijzen. Wij hanteren geen "Corona tarieven".

 Levering (en betaling) van mondmaskers kan over langere termijn gespreid worden. Zo is de investering voor u minimaal.

 Wij beschikken over een ruim gamma aan andere producten waardoor u verschillende materialen tegelijkertijd kan 
bestellen.

Transport:

 Leveren kan 24/7. In overleg trachten wij alles binnen de 24u na bestelling te leveren. Gelieve bij bestelling de 
beschikbaarheid zeker te controleren. 

 Bij bestellingen met producten die “uit stock” zijn, kan de rest wel al verzonden worden. We bekijken dit geval per geval en 
beslissen in overleg met U.

 Transportkosten via Bpost: (geleverd volgende werkdag)

 Tot 5 kilo : € 5,70
 Tot 10 kilo : € 6,20 
 Tot 30 kilo : € 10,70
 Verzekering tot €500: + € 1

 Voor bestellingen vanaf € 250, vallen transportkosten weg.

 Spoedtransport (binnen de 4u, indien voorradig ) via koerier: € 20,00


