N95 masker type “Breath Right” met hoofdband
Opvouwbaar ontwerp in eendenbek-stijl en gemakkelijk op te bergen. Afgedichte rand vermijdt het
pluizen van de lagen en elimineert irritatie. Polypropyleen buiten-/binnenlagen garanderen een soepele
voering en comfort (6ply: Polypropylene, cellulose en meltblown). Zachte randen zijn geschikt voor
verschillende gezichtsvormen met minimale lekkage. Dankzij het latexvrije ontwerp met doorlopende lus
kan het masker om de nek worden gehangen wanneer niet in gebruik. Dit masker is best geschikt voor
medische professionals.

Certificering

Bacteriële filtratie-efficiëntietest uitgevoerd en goedgekeurd door Bureau Veritas, Sri
Lanka.
ISO9001:2015 en ISO14001:2015 certificatie voor productieproces afgeleverd door
Intercert.
CE-certificering door QSA International, United Kingdom.
Bewijs van testen en certificering kan geleverd worden.

Verpakking

Kartonnen doos met 20 Individueel hygiënisch verpakte maskers. 20 kartonnen dozen
worden verpakt in 1 grote doos met afmeting: L=50cm, B=44cm, H=44cm, ofwel 400
maskers. Afhankelijk van de totale bestelling.

Fabrikant

Kayak Surgi Pharma (PVT) LTD vertegenwoordigd door Detour Experience (PVT) LTD

Land van oorsprong

Sri Lanka

Minimum bestelling

Geen minimum.

Levertermijn

1 maand productie (bij kleine hoeveelheden minder) + transport.

Prijs

0.61 EUR/masker FOB. Een sample masker kan gratis opgestuurd worden ter controle.
Prijs voor transport zal medegedeeld worden bij bestelling afhankelijk van de
hoeveelheid en methode (lucht- of zeevracht).

Betaalvoorwaarden

50% voorschot en 50% wanneer goederen klaar zijn voor verzending, via bank transfer.

Informatie en bestelling Dominique Tanghe

+94773022942 /Mobiel
dominique@detourexperience.com

+94771296060 / Hotline
welcome@detourexperience.com
www.detourexperience.com

N95 masker type “Smile” met oorlussen
Opvouwbaar ontwerp en gemakkelijk op te bergen. Afgedichte rand vermijdt het pluizen van de lagen en
elimineert irritatie. Polypropyleen buiten-/binnenlagen garanderen een soepele voering en comfort (6ply:
Polypropylene, cellulose en meltblown). Zachte randen zijn geschikt voor verschillende gezichtsvormen
met minimale lekkage. Dankzij het latexvrije ontwerp met doorlopende lus kan het masker om de nek
worden gehangen wanneer niet in gebruik. Dit masker is voorzien van twee oorlussen.

Certificering

Bacteriële filtratie-efficiëntietest uitgevoerd en goedgekeurd door Bureau Veritas, Sri
Lanka.
ISO9001:2015 en ISO14001:2015 certificatie voor productieproces afgeleverd door
Intercert.
CE-certificering door QSA International, United Kingdom.
Bewijs van testen en certificering kan geleverd worden.

Verpakking

Kartonnen doos met 20 Individueel hygiënisch verpakte maskers. 20 kartonnen dozen
worden verpakt in 1 grote doos met afmeting: L=50cm, B=44cm, H=44cm, ofwel 400
maskers. Afhankelijk van de totale bestelling.

Fabrikant

Kayak Surgi Pharma (PVT) LTD vertegenwoordigd door Detour Experience (PVT) LTD

Land van oorsprong

Sri Lanka

Minimum bestelling

Geen minimum.

Levertermijn

1 maand productie (bij kleine hoeveelheden minder) + transport.

Prijs

0.61 EUR/masker FOB. Een sample masker kan gratis opgestuurd worden ter controle.
Prijs voor transport zal medegedeeld worden bij bestelling afhankelijk van de
hoeveelheid en methode (lucht- of zeevracht).

Betaalvoorwaarden

50% voorschot en 50% wanneer goederen klaar zijn voor verzending, via bank transfer.

Informatie en bestelling Dominique Tanghe

+94773022942 /Mobiel
dominique@detourexperience.com

+94771296060 / Hotline
welcome@detourexperience.com
www.detourexperience.com

Chirurgische schort
Chirurgisch steriele schort. Gesteriliseerd aan de hand van gammastraling. Gemaakt uit HDPE, met een
dikte van 110-120G, bescherming van nek tot teen, afmeting 28”x60” (extra lang), met riembevestiging.
Biedt bescherming tegen langdurig contact met water dat kan voorkomen in de medische omgeving.

Certificering

ISO9001:2015 en ISO14001:2015 certificatie voor productieproces afgeleverd door
Intercert.
CE-certificering door QSA International, United Kingdom.
Gemaakt volgens de richtlijnen 89/686/EEC
Bewijs van testen en certificering kan geleverd worden.

Verpakking

Kartonnen doos met 12 Individueel hygiënisch verpakte schorten. 36 kartonnen dozen
worden verpakt in 1 grote doos met afmeting: L=51cm, B=36cm, H=32cm, ofwel 432
schorten. Afhankelijk van de totale bestelling.

Fabrikant

Kayak Surgi Pharma (PVT) LTD vertegenwoordigd door Detour Experience (PVT) LTD

Land van oorsprong

Sri Lanka

Minimum bestelling

Geen minimum.

Levertermijn

1 maand productie (bij kleine hoeveelheden minder) + transport.

Prijs

0.47 EUR/schort FOB. Een sample schort kan gratis opgestuurd worden ter controle.
Prijs voor transport zal medegedeeld worden bij bestelling afhankelijk van de
hoeveelheid en methode (lucht- of zeevracht).

Betaalvoorwaarden

50% voorschot en 50% wanneer goederen klaar zijn voor verzending, via bank transfer.

Informatie en bestelling Dominique Tanghe

+94773022942 /Mobiel
dominique@detourexperience.com

+94771296060 / Hotline
welcome@detourexperience.com
www.detourexperience.com

