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• Filterniveau van 95%.
• Zeer goede bescherming, reduceert de bacterievorm voor  
 het in -en uitblazen.
• Hoog draagcomfort
• Nauwelijks tot niet bedampen van de brilglazen.

• KN95-certificering wordt aanzien als variant van de FFP2 en   
 N95 maskers, met als verschil dat KN95-maskers niet  
 gecertificeerd zijn voor gebruik in ziekenhuizen.

Bestel online

Of mail uw bestelling door naar: verkoop@vamatec.be

OP ZOEK NAAR FFP2-MASKERS? 
MONDMASKERS MET KN-95 NORM, HÉT VEELGEZOCHTE ALTERNATIEF

KN95 MONDMASKERS

KN
95

 / stuk (excl. btw) Bij afname van 10 stuks375

 / stuk (excl. btw) Bij afname van 100 stuks350

 / stuk (excl. btw) Bij afname van 250 stuks335

 / stuk (excl. btw) Bij afname van 500 stuks325

GRATIS BESCHERMBOX (T.W.V. €5)
PER AANKOOP VAN 50 STUKS

*Per aankoop van 50x KN-95 mondmaskers ontvangt u gratis een beschermdoos.  
Actie geldig zolang de voorraad strekt.

GRATIS*

Met de beschermbox zijn uw maskers steeds hygiënisch verpakt en 
beschermd tegen besmettingen. Voorkomt schade en vervuiling van 
de maskers en zijn eenvoudig te reinigen.

https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
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Vamatec gaat steeds op zoek naar de beste prijs/kwaliteit verhouding voor elk product. Zo kunnen we u vanaf nu 3PLY-maskers 
aanbieden van het merk Safety Jogger, en dit aan een voordeligere prijs.

Bestel online

Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

 / stuk (excl. btw) Bij afname van 50 stuks110

 / stuk (excl. btw) Bij afname van 200 stuks105

 / stuk (excl. btw) Bij afname van 500 stuks100

ART. NR. 9116.PADI010 

 

3PLY MONDMASKERS

https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
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COMBIPACKS

COMBIPACK 1

20 x

COMBIPACK 2 COMBIPACK 3

20 X KN95-MASKERS + 
5 L ALCOHOLGEL MÉT POMP

40 X KN95-MASKERS + 
10 L ALCOHOLGEL MÉT POMP

300 X 3PLY-MASKERS + 
5 L ALCOHOLGEL MÉT POMP

300 x

+

40 x

+ +

5 L 10 L 5 L

 /  (excl. btw)14900
17175

 /  (excl. btw)26900
33875

ART. NR. PROTECTION.COMBIPACK.1E            ART. NR. PROTECTION.COMBIPACK.2E            

 /  (excl. btw)36500

ART. NR. PROTECTION.COMBIPACK.3E            

Bestel online

Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

Bestel online

Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

Bestel online

Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
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VOLGELAATSMASKER WEGWERP HANSCHOENEN

PRIMARY PROTECTION

• Unisize: elastische band laat toe dat dit masker op ieder hoofd past
• Licht en comfortabel
• Uitstekende optische parameters
• Kan gereinigd worden met Bio-Circle Viral Cleaner 100
• Kan gebruikt worden over langere periode wanneer het scherm   
 regelmatig ontsmet wordt
• Gebruikte materialen: PETA-A polyethyleen, PP polypropyleen, PE   
 polyethyleen
• Normering: PN-EN 166:2005 norm, 10/2011/UE,2023/2006WE,   
 1935/2004/WE directive

• Wegwerp nitril handschoenen zijn 3x sterker dan latex of vinyl en   
 bieden optimaal comfort gecombineerd met optimale bescherming.
• Geen zwetende handen zoals bij vinyl en latex
• Verpakt per 100 stuks in dispenserdoos 
• Dikte 0,14 mm. +/-0,01 mm.
• Verkrijgbaar in maat 8-9-10 / kleur blauw

Bestel online

Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

Bestel online

Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

 / stuk (excl. btw)1500

ART. NR. 9116.FACESHIELD  

 

ART.NR. MAAT PRIJS

101.GCN08  8 17,15 excl. btw / doos van 100

101.CGN09                                              9 17,15 excl. btw / doos van 100

101.CGN10                                             10 17,15 excl. btw / doos van 100

BEPERKTE VOORRAAD
OP=OP

https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
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• Op basis van 80% ethanol
• F.O.D. goedkeuring 
• Toegelaten voor gebruik als handontsmettingsmiddel in de strijd  
 tegen COVID-19 
• Puur te gebruiken
• 1 liter fles, openklapbare dop (geen spuit)
• Door wrijvende bewegingen verdelen over de handen. Droogt vanzelf op.

ALCOHOLGELS

Onze desinfecterende handgel heeft een antibacteriële werking, 
reinigt grondig je handen en werkt al binnen een paar seconden. 
Omdat je geen water nodig hebt om je handen te reinigen, kun je 
ontsmettingsmiddel overal en op ieder tijdstip gebruiken.

Alcoholgels - 1L flessen Alcoholgels - Jerrycan 5 & 10 L  jerrycan
Mét pomp

ART.NR. AANTAL PRIJS / STUK

9115.ALCOGEL.80.1L   1 fles 18,99 excl. btw / fles van 1L

9115.ALCOGEL.80.1L   12 flessen 15,99 excl. btw / fles van 1L

ART.NR. INHOUD PRIJS / STUK

9115.ALCOGEL.80.5L   5L 76,75 excl. btw / jerrycan

9115.ALCOGEL.80.10L 10L 148,75 excl. btw / jerrycan

Bestel online
Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

Download MSDS fiche + toelating FOD

Bestel online
Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

MECA-CLEAN HANDREINIGER MET MICROKORREL

Meca-Clean is een handreiniger met microkorrel die hardnekkige geuren, olie, vet, inkt, teer, 
grasvlekken, verf en andere vervuilingen verwijdert. Meca-Clean is een neutrale handreiniger die 
zacht is voor de huid. 

Bestel online
Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

 / doos (excl. btw)1905

ART. NR. MERACLEAN.4L           

Download MSDS fiche

https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://www.vamatec.be/sites/default/files/Toelating%20FOD%20Alco%20Gel%2080.pdf
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://www.vamatec.be/sites/default/files/Meca%20Clean_FICHE.pdf
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BIO-CIRCLE VIRAL CLEANERS VOOR STANDAARD EN GEVOELIGE OPPERVLAKKEN

Viral Cleaner 100 Viral Cleaner 200 Viral Cleaner 300

TYPE PRIJS / STUK

1x500ml spray 11,10 excl. btw

20x500ml spray 222,-  excl. btw 

20 L Jerrycan 180,-  excl. btw 

• Maakt oppervlakken virusvrij
• Verwijdert lichte vervuilingen
• Verdunbaar met water
• Voor gevoelige opp. zoals: touch-  
 screens, keyboards, displays...

• Maakt oppervlakken virusvrij
• Verwijdert zware vervuilingen
• Verdunbaar met water
• Zeer krachtig

• Maakt oppervlakken virusvrij
• Verwijdert lichte vervuilingen
• Klaar voor gebruik
• Sneldrogend
• Voor algemeen gebruik

TYPE PRIJS / STUK

1x500ml spray 11,10 excl. btw

20x500ml spray 222,-  excl. btw 

20 L Jerrycan 180,-  excl. btw 

TYPE PRIJS / STUK

1x 1L spray 20,-    excl. btw 

10x 1L spray 200,-  excl. btw 

20 L Jerrycan 180,-  excl. btw 

Download veiligheidsfiche Download veiligheidsfiche Download veiligheidsfiche

Voor het reinigen van: deurklinken, trapleuningen, tafels & werkplekken, telefoons, keyboards, smartphones, toiletten, vloeren, machines & 
werkgereedschappen..

Bestel online
Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

ART. NR. 101.LSP20                

HANDVERSTUIVER 
OPLOSMIDDELBESTENDIG 1L     

VERSTUIVER OPLOSMIDDELBESTENDIG

• Handverstuiver met drukpomp voor het vernevelen van allerhande vloeistoffen zoals ontvetters  
 en reinigingsmiddelen.
• Uitermate geschikt voor Bio-Circle VIRAL CLEANERS
• Oplosmiddelbestendig dankzijn de viton-afdichtingen

Bestel online
Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

 / stuk (excl. btw)2175

VIRAL CLEANER 100, 200 EN 300 NU OOK VERKRIJGBAAR 
PER SPRAY !

https://www.vamatec.be/sites/default/files/Viral%20Cleaner%20100_SDS_NL_CLP_2020.pdf
https://www.vamatec.be/sites/default/files/Viral%20Cleaner%20200_SDS_NL_CLP_2020.pdf
https://www.vamatec.be/sites/default/files/Viral%20Cleaner%20300_SDS_NL_CLP_2020.pdf
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
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TRANS NT+ VLOERREINIGER REINIGINGS- EN ONTVETTINGSDOEKEN

Bestel online

Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

ART.NR. TYPE PRIJS / STUK

TRANSNT.10KG     10 KG 27,15 excl. btw / stuk

TRANSNT.25KG     25KG 64,95 excl. btw / stuk

• Transt NT+ is een ontvettende vloerreiniger voor werkplaatsen, te   
 gebruiken met of zonder reinigingsmachine.  Trans NT+ is ontvettend,  
 schuimt niet en heeft een anti-slip werking.
• Trans NT+ vernietigt vetmembranen. 
• Trans NT+ is tevens geschikt voor de verwijdering van vetten, 
 minerale oliën en is speciaal ontwikkeld voor vuile tegels en vloeren   
 in werkplaatsen en garages.

• Universele reinigingsdoeken met grote absorptiecapaciteit
• Volumineus en zacht, comfortabel in gebruik
• Te gebruiken voor allerlei toepassingen zoals ontvetten en reinigen   
 met producten op basis van solventen en olie.
• Verkrijgbaar in dispenserdoos per 225 stuks  
 (SOF 50) 380x440 mm
• Verkrijgbaar geperforeerd op rol per 500 stuks  
 (SOF 52) 380x320 mm

Mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

ART.NR. TYPE PRIJS / STUK

101.SOF50   dispenserdoos per 225 stuks 46,05 excl. btw / stuk

101.SOF52   geperforeerd op rol per 500 stuks 72,50 excl. btw / stuk

https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
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POETSPAPIER 3-LAAGS POETSPAPIER 2-LAAGS 

ART. NR. 101.SOF60                   

 / stuk (excl. btw)4115

• 3-laags blauw poetspapier voor allerhande onderhoud
• 400x370 mm

Bestel online
Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

ART. NR. 101.SOF62   

 / stuk (excl. btw)1435

• 2-laags blauw poetspapier voor allerhande onderhoud
• 400x370 mm

Bestel online
Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

PAPIERROLHOUDERS

• Vloerdispenser in blauw gepoederlakt metaal voor het bevestigen   
 van de rollen. 
• Afscheurelement blokkeert de rol in de juiste positie om    
 eenvoudig één of meerdere vellen af te scheuren. 
• Voor kokers van min. dia. 5 cm tot max. 7 cm en lengte min. 30 cm   
 tot max. 37 cm.

ART.NR. TYPE PRIJS / STUK

101.SOF90   papierrolhouder 44,35 excl. btw / stuk

101.SOF92   
papierrolhouder +  
houder voor vuilniszak 76,65 excl. btw / stuk

• Wanddispenser in blauw gepoederlakt metaal voor het bevestigen van  
 de rollen.
• Afscheurelement blokkeert de rol in de juiste positie om eenvoudig   
 één of meerdere vellen af te scheuren. 
• Voor kokers van min. dia. 5 cm tot max. 7 cm en lengte min. 30 cm   
 tot max. 37 cm.

ART. NR. 101.SOF91                      

 / stuk (excl. btw)3995

Mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

PAPIERROLHOUDERS VOOR WAND

Mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
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HANDSCHOENEN

• VE 12: 6,83 per paar (excl. btw)
• VE 120: 6,15 per paar (excl. btw)

• HPPE liner
• First layer=blue nitrile
• Second layer=black
• Foamed nitrile
• Beschikbaar in:
• 8- 9-1 0-11
• Veiligheidscode: 4544

Protector

• VE 12: 4,46 per paar (excl. btw)
• VE 120: 4,01 per paar (excl. btw)

• HPPE liner
• First layer=blue nitrile
• Second layer=black
• foamed nitrile
• Beschikbaar in:
• 8- 9-1 0-11
• Veiligheidscode: 4543

Shield

• VE 12: 3,47 per paar (excl. btw)
• VE 120: 3,13 per paar (excl. btw)

• Polyester/nylon liner
• Foam latex coating
• Beschikbaar in:
• 7-8- 9-1 0-11
• Veiligheidscode: 4544

ProDry

• VE 12: 2,28 per paar (excl. btw)
• VE 120: 2,05 per paar (excl. btw)

• Nylon-Spandex glove
• PU-Nitrile Microfoam
• grip
• Beschikbaar in:
• 8- 9-10-11
• Veiligheidscode: 4132

All-Flex

• VE 12: 1,35 per paar (excl. btw)
• VE 120: 1,21 per paar (excl. btw)

• Cotton glove
• Crinkled latex grip
• Beschikbaar in:
• 8- 9-10-11
• Veiligheidscode: 3243

Constructo

• VE 12: 0,79 per paar (excl. btw)
• VE 120: 0,71 per paar (excl. btw)

• Polyester glove
• PU grip
• Oil resistant
• Beschikbaar in:
• 7-8- 9-1 0-11
• Veiligheidscode: 4131

Multitask

• VE 12: 1,23 per paar (excl. btw)
• VE 120: 1,11 per paar (excl. btw)

• Polyester glove
• Foamed Nitrile grip
• Oil resistant
• Beschikbaar in:
• 7- 8 - 9 -10 -11
• Veiligheidscode: 3121

Prosoft

• VE 12: 1,14 per paar (excl. btw)
• VE 120: 1,02 per paar (excl. btw)

• Cotton glove
• Nitrile grip
• Oil resistant
• Beschikbaar in:   
 9-10-11
• Veiligheidscode: 4111

Concrete

• VE 12: 0,70 per paar (excl. btw)
• VE 120: 0,63 per paar (excl. btw)

• Polyester glove
• Nitrile grip
• Oil resistant
• Beschikbaar in:
• 7- 8- 9-10-11
• Veiligheidscode: 4121

SuperPro

Mail uw bestelling door naar: verkoop@vamatec.be

mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
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facebook.com/vamatec

De Tonne 89-91  •  Industriezone 5   •  9800 Deinze       T 09 386 69 31  •  F 09 380 38 41
 info@vamatec.be       visit us online www.vamatec.be

Verantwoordelijke uitgever: Vamatec NV - Deinze. Prijzen zijn in Euro, exclusief BTW & recupel. OVV druk- en zetfouten of wijzigingen. 

HOE BESTELLEN ?

ONLINE E-MAIL TELEFONISCH

Snel en eenvoudig. Geen kredietkaart 
nodig ! U ontvangt de factuur achteraf.*

Geef uw bestelling door via e-mail: 
verkoop@vamatec.be

Bestel online

Heeft u vragen of wenst u een bestelling door 
te geven? U kan ons telefonisch bereiken:

+32 (0)9 386 69 31 

 

FRANCO LEVERING T.E.M. 31/05/2020 VANAF 100,- EXCL. BTW 
(Bij bestellingen onder 100,- worden €15 portkosten gerekend)

Voorwaarden 

 

Vermelde prijzen in euro, exclusief btw. Prijzen geldig tot nader order. Prijsschommelingen zijn mogelijk door de grote vraag en het beperkt aanbod. Beschikbaarheid producten: zolang de voorraad strekt. OP=OP.  

Alle prijzen en productspecificaties onder voorbehoud van druk/zetfouten of wijzigingen en onder voorbehoud van eventuele prijsschommelingen. Tot 31/05/2020 franco vanaf 100€ excl. BTW, anders worden 

15€portkosten aangerekend. Vanaf 1/06/2020 franco vanaf 250€  - 15 €portkosten  

 

FINIXA GEIMPREGNEERDE REINIGINGSDOEKEN

• Poly-pro doe geïmpregneerd met schoonmaakproduct
• Geschikt voor het verwijderen van vetten, oliën, lakken, inkt, wax, …
• 100 oranje doeken 26cmx27cm

Bestel online
Of mail uw bestelling door naar:  
verkoop@vamatec.be

 / doos (excl. btw)1685

ART. NR. 101.SCR100      

mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
https://vamatecform.simpleweb.be/node/209
mailto:verkoop%40vamatec.be?subject=

