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Nitrile handschoenen
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disposable

• M

Maten

Certificaten

Uit voorraad

Levering

Doos : 100st

Doos : 2.000st

Medical use nitrile gloves

we keep 
you safe

• Ongepoederde nitril handschoen  

• Vingertoppen met reliëf 

• Gladde binnenzijde 

• Geschikt voor de rechter- en linkerhand 

• 100% latexvrij  

• Vrij van weekmakers en allergene latex eiwitten 

• Siliconenvrij 

• AQL 1,5 (EN 374) 

• Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen 

• Verpakt per 100 stuks in een doos 

• Kleur: blauw of zwart



MB   
Ekkersrijt 7316  
5692 HH Son  

The Netherlands 
T. +31 (0) 499 - 47 66 96

all rights regarding this presentation are property of MB promotion, © 1989-2020 www.mbpromotion.com

Anti bacteriële desinfecterende handgel - 500ML
Hoogwaardig desinfecterende handgel voor 
desinfecteren en reiniging van je handen met een 
verfrissend en hydraterend effect tot diep in de poriën 
van de huid.

producten

Wash your hands Quick dry Refreshing texture Wash away bacteria

on stock

Desinfectie

Model 
Inhoud 

Construction

: handgel desinfecterend 500ml 
: 68% ethanol per 100ml / didecyldimethylammonium  
  chloride 0,5gr per 100ml  
: pomp

bevat  68% alcohol

droogt snel en geeft een schoon en fris gevoel 

vernietigd 99,9%  van de virussen

desinfecteert en verzorgd de handen

V

V

V

V

Prijzen 
Levertijd 

: exclusief 21% btw en verzendkosten 
: binnen 2 dagen na orderbevestiging

50 € 6,72

100 € 5,84

250 € 5,48

500 € 4,84

1000 € 4,48

aantal prijs per stuk

Prijzen

50 € 5,84

100 € 5,48

250 € 4,84

500 € 4,48

navulfles met push&pull dop

mb14688

Bij vragen laat je adviseren door ons sales team. 
sales@mbpromotion.com

Advies

Voorwaarden
Betalingscondities : binnen 14 dagen netto

alcohol: 70% 

mailto:sales@mbpromotion.com
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Model 

Inhoud 

Ingrediënten 

Sluiting

: handgel disinfectant 

: 100ml 

: 70% ethanol per 100ml /  chloride 0,5gr per 100ml  

: pull cap

Wash your hands Quick dry Refreshing texture Wash away bacteria

on stock

50 € 2,75

100 € 2,45

250 € 2,15

500 € 2,09

1000 € 1,90

2500 € 1,75

Prijzen

mb14690

Prijzen 

Levertijd MB 

Levertijd met eigen etiket

: exclusief 21% btw en verzendkosten 

: binnen 2 dagen na orderbevestiging 

: binnen 14 dagen na goedkeuring printproof

Anti bacteriële desinfecterende handgel

Hoogwaardig desinfecterende handgel voor desinfecteren en 
reiniging van je handen met een verfrissend en hydraterend effect.

bevat  70% alcohol

droogt snel en geeft een schoon en fris gevoel 

vernietigd 99,9%  van de virussen

desinfecteert en verzorgd de handen

V

V

V

V

Bij vragen laat je adviseren door ons sales team. 
sales@mbpromotion.com

Advies

producten
Desinfectie

aantal prijs per stuk

70% alcohol - 100ML
alcohol: 70% 

mailto:sales@mbpromotion.com


MB   
Ekkersrijt 7316  
5692 HH Son  

The Netherlands 
T. +31 (0) 499 - 47 66 96

all rights regarding this presentation are property of MB promotion, © 1989-2020 www.mbpromotion.com

Anti bacteriële desinfecterende oppervlakte reiniger - 750ML

Model 
Substances 

Construction

: oppervlakte desinfectie reiniger 750ml 
: 70% ethanol per 100ml / didecyldimethylammonium  
  chloride 0,5gr per 100ml  
: mechanical pump spray

bevat  70% alcohol

droogt snel en geeft een schoon en fris gevoel 

vernietigd 99,9%  van de virussen

desinfecteert en verzorgd de handen

V

V

V

V

Spray wipes, 
before using

Clean surface Spray your hands Wash away bacteria

OR

on stock

Oppervlakte desinfecterend reinigingsmiddel van hoge kwaliteit met 
tuberculocidale, fungicide als oppervlaktereiniging of als spray voor 
op je handen voor een verfrissend en hydraterend effect tot diep in 
de poriën van de huid.

Bij vragen laat je adviseren door ons sales team. 
sales@mbpromotion.com

Advies

Voorwaarden
Betalingscondities : binnen 14 dagen nett

producten
Desinfectie

50 € 5,55

100 € 4,99

250 € 4,85

500 € 3,99

1000 € 3,85

Prijzen 
Levertijd 

: exclusief 21% btw en verzendkosten 
: binnen 2 dagen na orderbevestiging

mb14686

aantal prijs per stuk

Prijzen

alcohol: 70% 

mailto:sales@mbpromotion.com
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Refill for surface spray Eco friendly

on stock

50 € 22,60

100 € 19,95

250 € 18,55

500 € 17,95

Prices

mb14687

bevat  70% alcohol

droogt snel en geeft een schoon en fris gevoel 

vernietigd 99,9%  van de virussen

desinfecteert en verzorgd de handen

V

V

V

V

Anti bacteriële desinfecterende oppervlakte reiniger - 5L

Model 
Substances 

Construction

: oppervlakte desinfectie reiniger 5L 
: 70% ethanol per 100ml / didecyldimethylammonium  
  chloride 0,5gr per 100ml  
: mechanical pump spray

Oppervlakte desinfecterend reinigingsmiddel van hoge kwaliteit met 
tuberculocidale, fungicide als oppervlaktereiniging of als spray voor 
op je handen voor een verfrissend en hydraterend effect tot diep in 
de poriën van de huid.

producten
Desinfectie

Prijzen 
Levertijd 

: exclusief 21% btw en verzendkosten 
: binnen 2 dagen na orderbevestiging

Bij vragen laat je adviseren door ons sales team. 
sales@mbpromotion.com

Advies

Voorwaarden
Betalingscondities : binnen 14 dagen netto

aantal prijs per stuk

Prijzen

alcohol: 70% 

mailto:sales@mbpromotion.com


50 € 4,25

100 € 3,75

250 € 3,25

500 € 2,99

1000 € 2,65

2500 € 2,15

Spatwaterdicht beschermschort voor snelle hulp bij, behandelingen 
en overige ondersteuning. Makkelijk vanuit de achterzijde 
aan te trekken en weer uit te doen. Aan de mouwuiteinden zitten 
duim loops om de mouwen goed op hun plek te houden. Voor lang 
haar zit er een extra opening om het haar naar binnen te stoppen.  
Het beschermschort is compact verpakt.
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on stock

Prijzen

mb14684

Beschermschort met koordsluiting

Model 
Materiaal 
Afmeting

: unisex 
: CPE 
: 118x190cm

producten
Protectie

Prijzen 
Levertijd 

: exclusief 21% btw en verzendkosten 
: binnen 2 dagen na orderbevestiging

Bij vragen laat je adviseren door ons sales team. 
sales@mbpromotion.com

Advies

Voorwaarden
Betalingscondities : binnen 14 dagen netto

aantal prijs per stuk

achterzijde

duim opening

snag haar  
opening

sluiting achter 
naar voor

mailto:sales@mbpromotion.com
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Test Type IIR

Bacterial filtration efficiency (BFE), (%) > 98

Differential pressure (Pa/cm2) < 49 O

Splash resistance pressure (kPa) > 16,0

Microbial cleanliness (cfu/g) < 30

Performance requirements for medical face masks

aantal prijs per stuk

Bij vragen laat je adviseren door ons sales team. 
sales@mbpromotion.com

Advies

Betalingscondities : 100% vooruitbetaling - speciale voorwaarden bespreekbaar

Voorwaarden

we keep 
you safe

medisch disposable

500 € 0,67

1000 € 0,62

2500 € 0,59

Mondmaskers

Test rapport

EN14683

Chirurgische mondneusmaskers moeten voldoen aan de richtlijn voor 
Medische Hulpmiddelen en aan de NEN-EN 14683 norm.  

Medische mondneusmasker 3-laags, chirurgisch, EN 14683: 2019 Type IIR.

• Type I masker: bedoeld voor cliënten, niet voor medewerkers 

• Type II masker: voor gebruik door medewerkers in die gevallen 

waarbij een mondneusmasker vereist is, maar waar er geen risico 

bestaat op spatten van lichaamsvloeistoffen 

• Type IIR: dit is de niet-vochtdoorlatende variant.  
Het is bedoeld ter bescherming van de neus- en 

mondslijmvliezen tegen spatten van lichaamsvloeistoffen..

Type IIR

van Polypropyleen materiaal, draagt comfortabel

Er zijn 3 verschillende typen chirurgische mondneusmaskers:

Test TÜV 

Uit voorraad

Levering

Doos : 50st

Doos : 2.000st

Certificaten

Prijzen 
Levertijd

: exclusief 0% btw en verzendkosten 
: uitvoorraad afhankelijk van de bestelvolume

mb14683

mailto:sales@mbpromotion.com



