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ALLE MONDMASKERS

Wasbaar op 60°C, 10x herbruikbaar. Daarna is het zoals 
elk katoenen masker dat je op de markt kan vinden. Deze 
duurzame oplossing is beter voor het mileu, in tegenstelling
 tot wegwerp maskers.

Waterafstotend 
tot 10 wasbeurten

De mondmaskers moeten gewassen worden met een gepast wasmiddel (katoen/poly-
ester) op een programma van minstens 30 minuten en 60° C. Na het wassen, kunnen 
ze gedroogd worden in de droogkast en opgestreken wroden op 120/130° C.
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Voor elke bestelling van meer dan 10.000 maskers schenken we 10 procent 
van het bestelde aantal maskers aan een goed doel naar keuze.

Of het nu met een standaard wit katoenen 
masker is, of via een mondmasker bedrukt 
met logo of slogan: ons doel is om meer 
mensen een mondmasker te laten dragen in 
de gezamenlijke strijd tegen Corona.

Afmetingen mondmasker:
20cm x 15cm

Volledige bescherming van 
neus, mond en kin

Mondmaskereigenschappen:
Stof: katoen-elastane 

Samenstelling: katoen (97%); 
elastaan (3%)

Origine: Europese Unie (Italië)

Met elastische lussen in jersey achter de oren.

Afmetingen mondmasker:
20cm x 17cm

Volledige bescherming van neus, 
mond en kin + ruimte om zelf een 

filter toe te voegen.

Mondmaskereigenschappen:
Stof: katoen-elastane 

Samenstelling: katoen (97%); 
elastaan (3%)

Origine: Europese Unie (Italië)

Met elastische lussen achter de oren

2-lagig mondmasker 
met ruimte om zelf een filter 

toe te voegen.

Laag 1 (buitenkant):
100% Polyester

Laag 2 (binnenkant):
100% katoen

Met lussen achter de oren of linten 
achter het hoofd

Op basis van IFTH standaarden Op basis van IFTH standaarden

Dit mondmasker bestaat
uit drie lagen:

Laag 1 (buitenkant):
100% Polyester

Laag 2 (scheidingslaag):
Polyester (samengeperst) of viscose

Laag 3 (binnenkant):
100% Katoen

Met lussen achter de oren of linten 
achter het hoofd
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