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COVID-19 PACK
Momenteel zitten we nog in de “lockdown” en velen onder ons in hun “kot”.
Echter, we tellen af naar het einde hiervan ! Een goede voorbereiding en de nodige
beschermingsmiddelen zijn essentieel om een zo probleemloos mogelijke opstart te kunnen
organiseren.
Met Pharma Base, gevestigd te Genk, kunnen we u voorzien van de nodige beschermingsmiddelen.
Zo hebben wij volgend aanbod voor u:

Handontsmetting
o Zowel individuele verpakkingen van 100ml als pompsystemen met 250ml
o Minstens 75% ethanol
o Ook beschikbaar in navullingen per liter of 5 liter
 Individuele flesjes Viruweg, dr. Reckeweg&CO volgens WHO formule van 100ml
o 5€ excl btw/flesje
o 1 karton = 96 flesjes
o Vanaf 3 kartons 10% korting
 Pompjes 250ml volgens WHO formule mét gel
o 11€ excl btw (250ml)
o Vanaf 75 flesjes 10% korting
 Handontsmetting volgens WHO formule (zonder pompje)
o 500ml  19€ excl btw
o 1l  29€ excl btw

Handbescherming
 Nitril handschoenen
o S – M – L - XL
o 11,70€ excl btw/doos van 100
o 10 dozen per karton
o Vanaf 3 kartons van dezelfde maat 10% korting
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Mondmaskers
o Zowel chirurgische mondmaskers als verhoogde beschermingsmaskers type
FFP2/KN95
o
o
o

Chirurgische maskers
Verpakt per 50  65€ excl btw
Vanaf 20 pakken 10% korting

 FFP2/KN95 3M 9501+ of 9502+
o Verpakt per 50 stuks  375€ excl btw/verpakking
o Vanaf 20 verpakkingen  350€ excl btw/verpakking
 FFP2/KN95 met ventiel 3M 9501V+
o Verpakt per 50 stuks  450€ excl btw/verpakking
o Vanaf 20 verpakkingen  425€ excl btw/verpakking
 Micropore tape (25mm x 5m) – CNK 1294172  1,70€ excl btw/rolletje
o Mensura adviseert om voor de FFP2 maskers deze tape bijkomend te gebruiken ter
hoogte van de neus om lekkage te voorkomen.
Ontsmettende producten : zoals alcoholsprays of Dettol: afhankelijk van de producten/vraag
Al onze producten zijn voorzien van de nodige documentatie en direct leverbaar.
De aangeboden maskers werden getest door Mensura volgens het Alternative Test Protocol (rapporten
beschikbaar op aanvraag).

Leden van de BouwUnie
5% korting voor bestellingen vanaf 2.000€ excl btw
Contact persoon voor bijkomende info : Muriëlle De Jonghe : murielle.de.jonghe@pharmaforce.be

Bestellingen via mail aan : Didier Janssen en Muriëlle De Jonghe (zie bijgevoegde bestelbon)
didier.janssen@pharma-base.be

/

murielle.de.jonghe@pharmaforce.be

Voor bestellingen :



Steeds facturatie- en leveringsadres (+ contactpersoon) doorgeven.
In onderwerp van de mail vermelden : “BOUWUNIE + LIDNR – Bestelling Covid-19 Pack”
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