


Instelkosten - € 28,-

Afname / stuksprijs

Formaat fles
BxH= 66x186mm.

Formaat label 
115 x 110mm.
 
Bedrukking   
Full colour op label.
 
Verpakking  
Per 12 stuks in omdoos van 297x212x222mm.  
84 dozen (1.008 stuks) per pallet.

• 822013 Pompflacon met 500ml Triclosan handzeep

5.0002.5001.0005002501005025

€5,00 €4,57 €3,96 €3,76 €3,60 €3,49 €3,44 €3,32

Triclosan is een krachtige en veel gebruikte bacteriedodende en schimmelwerende 
stof met een lichte aromatische geur. Reinigt perfect en beschermt zelfs de meest 

gevoelige huid. De innovatieve sulfaatvrije formule bevat triclosan, sumak en  
groene thee, die beschermen, zachtheid en frisheid geven. 

Breng aan op een natte huid. Masseer lang in en spoel af met water.

Formaat fles
BxH= 66x186mm.

Formaat label 
115 x 110mm. 

Bedrukking 
Full colour op label.
 
Verpakking 
Per 12 stuks in omdoos van 297x212x222mm. 
84 dozen (1.008 stuks) per pallet.

• 822011 Pompflacon met 500ml handreinigingsgel met 70% alcohol

Afname / stuksprijs

Formaat 
Sachet - BxH= 80x60mm.  
Doekje - BxH= 180x120mm. 
 
Formaat label 
55 x 40mm. 

Bedrukking 
Full colour op label. 
Standaard declaratie aan achterzijde. 
 
Verpakking - Per stuk in sachet,
maximaal 1.000 stuks in omdoos. 
 

• 822009 Handreinigingsdoekje met 70% alcohol in sachet

25.00010.0005.0002.5001.000500250100

€0,55 €0,52 €0,49 €0,46 €0,44 €0,42 €0,33 €0,28

Instelkosten - € 28,-

Formaat mondkapje
BxH= 120x230mm. 
 
Materiaal  
Voorzijde Ca. 140g/m² dicht  
geweven Decofabric, achterzijde gerecycled  
non woven pinfleece, rand rondom het masker. 
100% Oekotex gecertificeerde katoen. 
 
Kleuren rand 
Wit, rood, blauw, zwart, groen, geel.
 
Bedrukking 
Full colour sublimatie op voorzijde masker.

Instelkosten - € 28,-

Afname / stuksprijs

Formaat mondkapje
BxH= 95x195mm

Materiaal 
Oekotex 100 gecertifeerde microfiber. 
 
Bedrukking 
Full colour sublimatie op 
 voorzijde masker.
 
Verpakking 
Per stuk in folie, maximaal 1.200 stuks  
in omdoos.

Microfiber niet medisch mondkapje met elastische oorlussen• 203032

€2,49

9.600 19.200

€1,83

4.8002.4001.20050025010050

€3,18 €2,74 €2,16 €2,06 €2,00 €1,94 €1,87

Instelkosten - € 43,-

Afname / stuksprijs

Formaat scherm
H= 100mm.
Ø=32mm.

Bedrukking 
In 1 kleur aan schuine zijkant, of aan onderkant 
transparant scherm. 

Maximale drukgebied
Schuine zijkant= 60x20mm. 
Onderkant scherm= 120x40mm. 
 
Verpakking 
Per 50 stuks plano in doos met intructie-vel.

• 822016 Gezichtsprotectiescherm.

Instructie: Voor mensen in contactberoepen.  
Er wordt aangeraden om deze te dragen in combinatie met een mondkapje.

10.0005.0002.5001.00050025010050

€4,19 €3,74 €3,20 €3,07 €2,84 €2,74 €2,57 €2,45

Instelkosten - € 28,-

Afname / stuksprijs

Dubbellaags non woven niet medisch mondkapje met elastische oorlussen• 203031

10.0005.0002.5001.00050025010050

€4,84 €4,63 €4,55 €4,44 €4,34 €3,61 €3,03 €2,74

Afname / stuksprijs

Instelkosten - € 28,-

5.0002.5001.0005002501005025

€8,67 €8,42 €8,15 €7,67 €7,22 €6,99 €6,86 €6,77

Instelkosten - € 28,-

Onbedrukt

Drukkosten 1-kleur

Afname / stuksprijs

Materiaal - 3 laags non woven PP, 65g/m2  met elastische oorlussen en neusbrug. Bacteriële Filtratie 
Efficiency (BFE) groter of gelijk aan 95%. Geeft de mate van effectiviteit aan in het tegenhouden van 
bacteriehoudend druppels in de lucht.Kleur mondkapje - Blauw. Bedrukking - 50x15mm.

• 822012 Mondkapje Type 1 met elastische oorlussen

Afname / stuksprijs

In ronde 'fliptop' fles met full colour
bedrukt label. 
 
Formaat label 
80 x 40mm. 

Bedrukking 
Full colour op label. 
 
Verpakking
Formaat omdoos 44x33x15cm. 
Gewicht 12kg = 90 stuks in omdoos.

• 822010 Handreinigingsgel 100ml met 70% alcohol

Prijs is  incl.full colour label 
Instelkosten - € 28,-

€2,45

50.000

€2,16

5.0002.5001.000500250

€2,60€2,67 €2,54 €2,41 €2,35 €2,31 €2,26 €2,20

10050 10.000 25.000

€0,77

€0,17

50.000

€0,62 

€0,075

5.0002.5001.000500250

€0,84

€0,23

€0,93

€0,44

€0,80

€0,20

€0,74

€0,15

€0,71

€0,13

€0,70

€0,12

€0,67

€0,10

€0,64

€0,09

10050 10.000 25.000



Formaat tube
H= 100mm.
Ø=23mm. 
 
Bedrukking 
In 1 kleur aan 1 zijde. 
 
Maximale drukgebied
BxH= 15x40mm. 
 
Achterzijde 
Voorzien van ingrediëntendeclaratie.
 
Verpakking 
Per 200 stuks in een doos.

Afname / stuksprijs

Instelkosten - € 43,-

• 821015 Tube 25 ml. Aloe Vera handcreme

Instelkosten - € 43,-

Afname / stuksprijs

Formaat spraycard
85x55x10mm.
Ø=32mm.

Formaat label 
65 x 40mm. 

Bedrukking 
Full colour op label.

Verpakking 
Per 270 stuk in een doos.

Spraycard 16 ml - Antibacterieel, 62% alcohol• 822015

10.0005.0002.5001.000

€2,44 €2,10 €1,97 €1,87

Formaat spraycard
85x55x10mm.
Ø=32mm.
 
Bedrukking 
50 x 35 mm.
 
Verpakking  
Per 270 stuk in een doos. 
 

Afname / stuksprijs

5.000 10.0002.5001.000500250100

€2,45 €2,29 €2,12 €2,06 €1,97 €1,87 €1,83

• 822014 Spraycard 16 ml - Antibacterieel, 62% alcohol

Afname / stuksprijs

Formaat stick
H= 122mm.
Ø=15mm. 
 
Bedrukking 
Rondzeefdruk op houder.

Maximale drukgebied
BxH= 55x30mm. 

Verpakking 
Per 700 stuks in een doos. 

 
 

• 821010 Spray stick 7 ml handreiniger

Instelkosten - € 51,-

Afname / stuksprijs

Formaat stick 
85x55x10mm.
Ø=32mm. 

Formaat label 
60 x 55mm. 

Bedrukking 
Full colour op label. 
 
Verpakking 
Per 700 stuks in een doos.

Spray stick 7 ml handreiniger• 821011

Instelkosten - € 43,-

Afname / stuksprijs

Formaat tube
H= 100mm.
Ø=32mm. 
 
Bedrukking 
In 1 kleur aan 1 zijde.

Maximale drukgebied
BxH= 25x50mm. 

Achterzijde 
Voorzien van ingrediëntendeclaratie. 
 
Verpakking 
Per 250 stuks in een doos.

• 821019 Tube 50 ml. Aloë Vera handcrème

Formaat
H= 99 cm. 
Zuil= 12x12 cm. 
Voet= 38x38 cm. 
 
Materiaal 
RVS. 
 
Bedrukking
Zuil wordt standaard voorzien van een  
full colour bedrukte doming van 50x30 mm.

Inhoud  
Standaard worden 5 flessen van 500ml 
handreinigingsgel meegeleverd. 
 
Verpakking 
De zuil wordt per stuk verpakt.
De 5 flessen gaan ook in 1 doos.
Max. 5 op 1 pallet. 

Afname / stuksprijs

1

€231,-

Incl. 1 kleur opdruk 
Instelkosten - € 43,-

RVS desinfectie zuil voor 500ml pompflacon handreiningsgel• 820021

Incl. 1 kleur opdruk 
Instelkosten - € 43,-

5.000 10.0002.5001.000500250100

€1,40 €1,25 €1,15 €1,00 €0,97 €0,92 €0,87

5.000 10.0002.5001.000500250100

€1,55 €1,40 €1,20 €0,97 €0,92 €0,87 €0,83

5.000 10.0002.5001.000500250100

€1,45 €1,35 €1,30 €1,20 €1,10 €1,05 €0,985

5.000 10.0002.5001.000500250100

€1,90 €1,75 €1,60 €1,50 €1,40 €1,40 €1,35



Afname / stuksprijs

Formaat pakje
80x105x25mm. 
 
Bedrukking   
Transparante folie all over bedrukt.
 
Verpakking 
Per 240 stuks in een doos.

30.00020.00010.000

€0,57 €0,38 €0,32

Pakje met 10 papieren zakdoekjes in transparante folie all-over bedrukt• 821028

Afname / stuksprijs

Formaat pakje
80x105x25mm. 
 
Formaat label 
40 x 70mm. 
 
Bedrukking 
Full colour op label. 
 
Verpakking 
Per 240 stuks in een doos.

Pakje met 10 papieren zakdoekjes en label• 821009

Instelkosten - € 51,-

Antibacterieel 
Pennen zijn gemaakt van een speciaal soort kunststof die voorkomt  
dat bacteriën zich kunnen “settelen “ op de pen.  
De pen is gemaakt van niet giftig kunststof. Gemaakt om lang mee te gaan 
om te voorkomen dat er onnodig schadelijke plastics worden achtergelaten 
in de natuur. Het materiaal bevat geen dioxine, arsenicum, barium, cadmium, 
chroom, lood. Volledig gemaakt volgens de REACH en RoHS compliance.
 
Pen is blauwschrijvend. 
 
Max.drukformaat op de houder
42x20mm. 
 
Verpakking 
Per 500 in omdoos.

Afname / stuksprijs

Incl. 1 kleur opdruk op de houder 
Instelkosten - € 43,-

Instelkosten - € 28,-

• 127026 Maxema balpen TAG GREEN TA2 B

Afname / stuksprijs

• 127039 Maxema balpen ICON GREEN IG2 C

Incl. 1 kleur opdruk op de houder 
Instelkosten - € 43,-

Instelkosten - € 28,-

Afname / stuksprijs

Formaat mondkapje
200x110x20 mm. 
 
Bedrukking 
Doosje word full-colour all
over bedrukt.
 
Specificaties  
GC 1 280 grams.
Enkelzijdig.
Meerdere designs mogelijk.

Doosje met 10 mondkapjes• 822033

€9,77

25.000

€7,86

2.5001.000500250100

€11,44 €10,37 €9,27 €8,67 €8,31 €8,09 €7,96

25 5.000 10.000

Afname / stuksprijs

Formaat mondkapje
245x145x25 mm.
 
Bedrukking 
Doosje word full-colour all
over bedrukt.
 
Specificaties 
GC 1 280 grams
Enkelzijdig
Meerdere designs mogelijk

Doosje met 20 mondkapjes• 822034

25.0002.5001.000500250100

€18,15

25 5.000 10.000

€17,24 €16,17 €15,36 €14,96 €14,78 €14,34 €14,05 €13,95

Instelkosten - € 28,-

Afname / stuksprijs

Formaat mondkapje
245x110x70 mm. 
 
Bedrukking 
Doosje word full-colour all
over bedrukt.
 
Specificaties
GC 1 350 grams.
Enkelzijdig.
Meerdere designs mogelijk.
Langs naad geplakt.
Klepdoos met Zweedse bodem.

Doosje met 50 mondkapjes• 822035

25.0002.5001.000500250100

€36,96

25 5.000 10.000

€36,55 €36,15 €35,66 €35,31 €35,08 €34,93 €34,35 €33,54

Materiaal
Karton.
 
Bedrukking 
Eenzijdig in full colour.

Afname / stuksprijs

• 803030 Dr. Hook - Haak voor mondkapjes

5.0002.5001.000500250100

€1,16 €0,55 €0,35 €0,25 €0,23 €0,21

Instelkosten - € 28,-

25.0005.0002.5001.00050025010050

€0,67 €0,54 €0,51 €0,48 €0,45 €0,42 €0,41 €0,42

5.000 10.000500

€0,73 €0,68 €0,65 €0,64 €0,61

1.000 2.500

Antibacterieel 
Pennen zijn gemaakt van een speciaal soort kunststof die voorkomt  
dat bacteriën zich kunnen “settelen “ op de pen.  
De pen is gemaakt van niet giftig kunststof. Gemaakt om lang mee te gaan 
om te voorkomen dat er onnodig schadelijke plastics worden achtergelaten 
in de natuur. Het materiaal bevat geen dioxine, arsenicum, barium, cadmium, 
chroom, lood. Volledig gemaakt volgens de REACH en RoHS compliance.
 
Pen is blauwschrijvend. 
 
Max.drukformaat op de houder
40x20mm. 
 
Verpakking 
Per 500 in omdoos.

5.000 10.000500

€0,667 €0,62 €0,61 €0,58 €0,55

1.000 2.500


