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Bescherming 
die u laat ademen

SafeMask ®
FFP2 Maskers



Kwaliteit 
... made in Europe

Uitstekend comfort
De bijzonder zachte fl eece als binnen-
ste laag van het latexvrije masker is erg 
aangenaam, vooral voor gebruikers 
met een gevoelige huid. 

Buitengewoon ademend
Door het gebruik van hoogwaardige 
basismaterialen is gemakkelijk en zorge-
loos ademen mogelijk. De medische 
fl eece en fi lters van wereldwijd toon-
aangevende fabrikanten zorgen ervoor 
dat de Medicom FFP2 maskers ook 
over langere periodes betrouwbaar 
beschermen en zeer comfortabel zijn.

Individuele pasvorm
Medicom FFP2 maskers zijn verkrijg-
baar in drie maten. Een speciale maat-
gids zorgt ervoor dat elke gebruiker 
zijn masker voor optimale bescher-
ming vindt.3 MATEN 

VOOR DE BESTE 

BESCHERMING



Voor de grootst mogelijke effi ciëntie 
zijn Medicom FFP2 / Type II R Maskers 
verkrijgbaar in drie maten.
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Eén masker – 
dubbele 
bescherming
Medicom FFP2-maskers zijn uniek: 
hun hoge bacteriële Filtratieeffi ciëntie 
(BFE 99,9%) beschermt de gebruiker 
betrouwbaar tegen vaste en vloeibare 
aerosols. Tegelijkertijd biedt de Type 
II R-classifi catie van het masker een 
barrière die de drager beschermt tegen 
besmetting door sprays en spetters.

De twee ultrasoon 
gelast elastische 
hoofdbanden zorgen 
voor een perfecte 
pasvorm en een absoluut 
gesloten afsluiting van het 
masker op het gezicht.

Het FFP-masker is gemaakt 
met spinvlies en meltblown-
technologie voor maximale 
bescherming en een boven-
gemiddeld comfort.

Maximale draagtijd 8 uren.

„Goed passende FFP2-maskers verminderen het 
risico minstens in het bereik per duizend“
Een gedetailleerde analyse door Max Planck Institute 
for Dynamics and Self-Organization in Göttingen toont 
aan dat nauwsluitende FFP2-maskers 75 keer betere 
bescherming bieden in vergelijking met goed passende
chirurgische maskers en dat de manier waarop een 
masker wordt gedragen een enorm verschil maakt.

Scan QR-code en 
meer informatie



Bestelling info@loser.eu@
+49 21 71 - 70 66 70

SafeMask® ademhalingsmasker EU-Standard FFP2 / Type II R
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LATEX

CLASS I

Medicom FFP2 beschermmasker
PPE/MEDICAL FFP2 NR D
EN 149, Type II R EN 14683
Kleur:  wit

Inhoud:  50 stuks

Grootte: Art.-nr Prijs:

S   Small 2292-WH € 59,90

M   Medium 2092-WH € 59,90

L   Large 2192-WH € 59,90

Inhoud:  50 stuks (individueel verpakt)

Grootte: Art.-nr Prijs:

S   Small 2292S-WH € 69,90

M   Medium 2092S-WH € 69,90

L   Large 2192S-WH € 69,90

Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten (voor bestellingen onder de 100,- €), geldig tot 30.06.2022. Fout en prijswijziging voorbe-
houden. De illustraties kunnen van kleur, enz. afwijken van het oorspronkelijke product. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. 
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