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Dit 3-laags medische mondmasker type IIR, presteert met een bacteriële 

Zachte comfortabele elastische oorlussen en verstelbare neusbeugel 
voor een perfecte pasvorm.

opvouwbaar mondmasker. Het mondmasker zit dicht bij het gezicht en bedekt 
zowel mond als neus. Beschermt tegen vaste deeltjes en aërosolen, tot 98% van 
de deeltjes. Het mondmasker is uitsluitend voor eenmalig gebruik.
 

verpakt in een verzegelde PP-zak.

ACON Flow Flex corona sneltest met korte wattenstaaf. 

Wordt geleverd met een Nederlands - Duitse - Franse handleiding.
Individueel verpakt en genummerd en 2 jaar houdbaar.

Het OMT geeft het dringende advies om in heel Nederland
medische wegwerp mondmaskers te gaan dragen.

Door de verwachte schaarste denkt men dat de prijs in de
aankomende 2 weken zal verdubbelen voor deze mondmaskers.

      Daarom hebben we de mondmaskers groots ingekocht, zodat we deze 
     tegen de scherpste prijzen kunnen aanbieden. Verzeker je van genoeg

mondmaskers tegen schappelijke prijzen, want OP = OP!

Chirurgisch mondmasker ROBIN UTRECHT

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft vandaag het kabinet geadviseerd

dat mensen een chirurgisch mondmasker (minimaal type 2) moeten dragen

in publieke buitenruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden.

Dat kan zijn in winkelstraten, bij sportevenementen, tijdens demonstraties en

op drukke markten.

DEN HAAG - Mensen zouden ook een medisch 
mondmasker moeten dragen in publiekebuitenruimtes waar niet voldoende afstand kan

worden gehouden, zoals bij demonstraties, 
tijdens sportevenementen, in drukke winkelstraten en op drukke markten. Datadviseert het Outbreak Management Team (OMT).

FFP2-maskers

               Twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie lijkt ookNederland serieus voor de professionele mondmaskers te kiezen. Het OMT adviseert nu dat iedereen vanaf 13 jaar binnen een medischmondmasker moet dragen, en ook buiten op drukke plekken. 

VIDEO

BINNEN ÉN BUITEN

Het OMT adviseert om de mondkapjesplicht uit te breiden. In alle publieke binnenruimtes waar mensen van verschillende huishoudens samen komen, zouden mensen een medisch mondkapje (type II) moeten dragen.

Leerlingen van een middelbare school dragen mondkapjes in de klas.

100 % Medische mondmaskers koop je bij Dutch Company Style

Let op: zorg ervoor dat je medische mondmaskers
aankoopt en geen non-medical mondmasker. 

Dit staat vaak op het doosje vermeld. 
Controleer dit goed van tevoren en voorkom verrassingen.

R

 

- Vloeistofbestendig 120mm hg (EN 14693 / Type IIR)
- Ultra-comfort en ademend
- Per 50 stuk verpakt in een doosje
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
- 100% Latex vrij
- Hypoallergeen
- Zachte elastische oorlussen voor ultra-comfort.

Kenmerken:

Tip:

Onmisbaar op de werkvloer !
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