
 

Alle prijzen excl. BTW en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen of tikfouten voorbehouden 

 

 
 

Wasbaar mondmasker (incl. full colour bedrukking) 
 
Dit mondmasker beschermt andere personen tegen ziekteverwekkers. Een ideaal masker 

voor in de 1,5 meter samenleving. In de winkels, openbaar vervoer, scholen, kappers, 

sportvelden en andere openbare gelegenheden. Niet medische wasbare mondmaskers, 3 

laags inclusief full colour opdruk. 

 

 

 Formaat 19x13 cm  

 Optioneel verkrijgbaar met metalen neusclip en oorlusverstellers 

 Wasmachinebestendig tot 60 graden 

 Full colour bedrukking voorzijde  

 Vanaf 500 stuks  

 

 

▪ 500   € 2,61 per stuk  

▪ 1.000  € 2,05 per stuk 

▪ 2.500  € 1,67 per stuk  

▪ 5.000  € 1,36 per stuk 

▪ 10.000 € 1,22 per stuk 
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Mondkapje Budget (incl. full colour opdruk) 
 

Enkellaags 340 g/m² scuba materiaal (85% polyester, 15% spandex). 

  

 

 Formaat 37x13 cm 

 Verkrijgbaar in zwart en wit  

 Niet medisch/niet FFP gecertificeerd  

 Wasmachinebestendig op 60 graden 

 Linker of rechter zijde full colour bedrukt 60x60 mm 

 Vanaf 50 stuks  

 
 

▪ 50  € 2,62 per stuk 

▪ 100   € 2,55 per stuk 

▪ 250  € 2,18 per stuk 

▪ 500   € 2,06 per stuk  

▪ 1.000   € 1,74 per stuk 

▪ 2.500  € 1,53 per stuk  

▪ 5.000   € 1,53 per stuk 

▪ 10.000 € 1,35 per stuk  
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Mondkapje Basic (incl. full colour opdruk) 

 

Tweelaags dubbelgeslagen 140 g/m² polyester (knitted). 

  

 

 Formaat 24 x 15 cm 

 Geen OEKO-TEX certificering/niet FFp gecertificeerd  

 Zeer bestendig (tot 25 wasbeurten) 

 Wasmachinebestendig op 60 graden 

 Inclusief full colour opdruk (volledig te bedrukken) 

 Vanaf 50 stuks  

 
 

▪ 50  € 3,28 per stuk 

▪ 100   € 2,71 per stuk 

▪ 250  € 2,67 per stuk 

▪ 500   € 2,46 per stuk  

▪ 1.000   € 2,25 per stuk 

▪ 2.500  € 2,25 per stuk  

▪ 5.000   € 2,17 per stuk 
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Mondkapje hygiënisch  

 
Herbruikbaar hygiënisch masker gemaakt van katoen en polyester. Ergonomische naad 

aan de voorkant voor een comfortabele pasvorm. 

Driedubbele laag: buitenste laag 45% katoen en 55% polyester, tussenlaag in Meltblown 

(polypropyleen) en binnenvoering 100% katoen met HeiQ Viroblock NPJ03 met 

antimicrobiële behandeling.  

 

 Formaat 24x15 cm  

 OEKO-TEX® gecertificeerd 

 Zeer bestendig (tot 25 wasbeurten) 

 Wasmachinebestendig op 60 graden 

 4 kleuren verkrijgbaar (grijs, zwart, groen en blauw) 

 Opdruk 1 zijde 1 kleur (60x50 mm) 

 Vanaf 100 stuks  

 

 

▪ 100   € 3,37 per stuk 

▪ 250  € 2,93 per stuk 

▪ 500   € 2,80 per stuk  

▪ 1.000   € 2,63 per stuk 

▪ 2.500  € 2,50 per stuk  

▪ 5.000   € 2,30 per stuk 

▪ 10.000 € 2,05 per stuk 
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Mondkapje Luxe (incl. full colour opdruk) 

 

Tweelaags kapje, 120 g/m² "cotton look" polyester (woven) buitenzijde en 80 g/m² 

spunbond polypropyleen (non-woven) binnenzijde met aluminium neusclip van 10 cm.  

 

 

 Formaat 16,5x10,5 cm  

 OEKO-TEX® gecertificeerd (klasse 2) 

 Zeer bestendig (tot 25 wasbeurten) 

 Wasmachinebestendig op 60 graden 

 Inclusief all-over full colour opdruk, 1 zijde 

 Vanaf 100 stuks, leverbaar in wit of zwart 

 
 

▪ 98   € 4,52 per stuk 

▪ 250  € 3,77 per stuk 

▪ 500   € 3,36 per stuk  

▪ 1.000   € 3,12 per stuk 

▪ 2.500  € 3,03 per stuk  

▪ 5.000   € 2,82 per stuk 
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Mondkapje Premium (incl. full colour opdruk) 

 

 

Tweelaags dubbelgeslagen 205 g/m² polyester (knitted).  

 

 

 Formaat 27 x 15 cm  

 OEKO-TEX® gecertificeerd (klasse 2) 

 Zeer bestendig (tot 25 wasbeurten) 

 Wasmachinebestendig op 60 graden 

 Inclusief full colour opdruk (volledig) 

 Vanaf 50 stuks, leverbaar in wit en zwart 

 
 

▪ 48  € 4,83 per stuk 

▪ 104   € 4,43 per stuk 

▪ 250  € 3,55 per stuk 

▪ 500   € 3,36 per stuk  

▪ 1.000   € 3,02 per stuk 

▪ 2.500  € 2,90 per stuk  

▪ 5.000   € 2,75 per stuk 
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Wegwerp Mondkapjes  
 

 

Wegwerp masker met neusclip, drielaags (spunbond).  

 

 

 Formaat 17,5 x 15,5 cm  

 Hypoallergeen, glasvezel- en latexvrij 

 Niet FFP gecertificeerd 

 Zwart, onbedrukt  

 Vanaf 50 stuks  

 
 

▪ 50   € 0,45 per stuk 

▪ 100    € 0,35 per stuk 

▪ 250 tm 1.000  € 0,29 per stuk 

▪ 2.500   € 0,28 per stuk  

▪ 5.000    € 0,27 per stuk 

▪ 10.000  € 0,27 per stuk 
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Wegwerp Medisch Mondkapjes  

 

 

Wegwerp masker met neusclip, drielaags (spunbond).  

 

 

 Formaat 17,5 x 15, cm  

 Beperkt houdbaar tot 07-2022 

 CE-certificaat 

 Dekkingsgraad minimaal 98% 

 Hypoallergeen, glasvezel- en latexvrij 

 Onbedrukt  

 Vanaf 50 stuks  

 
 

▪ 50   € 0,59 per stuk 

▪ 100    € 0,47 per stuk 

▪ 250 tm 500  € 0,39 per stuk 

▪ 1.000    € 0,38 per stuk 

▪ 2.500   € 0,37 per stuk  

▪ 5.000    € 0,36 per stuk 
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Samplekit 

 

 

Zoveel soorten mondkapjes.... welke kies je? Denk aan comfort, pasvorm, materiaal en 

kwaliteit. 

 

Om die reden hebben wij een samplekit samengesteld met daarin maar liefst 8 varianten! 

Van budget, premium tot luxe, zowel bedrukt als onbedrukt en wegwerp.  

 

 
▪ 1 samplekit   € 14,95 excl. BTW en incl. verzending 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


