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Schweizer gezichtscherm
duurzame beschermkap set
recyclebare beschermkappen
geschikt voor elke drager
extra accessoires leverbaar

Dit Schweizer gezichtscherm is een handig hulpmiddel in dit coronatijdperk. Deze
beschermkap biedt namelijk uiterste hygiëne dankzij een geavanceerd
wisselsysteem. Hierdoor maakt u met de aanschaf van dit product niet alleen een
efficiënte, maar ook een milieuvriendelijke keuze. Wij leveren hem met vijf
verschillende transparante spatschermen. Zodoende hoeft u niet elke keer uw
spatscherm schoon hoeft te maken, maar kunt u de spatschermen eenvoudig
omwisselen. Voor brildragers beslaat de bril en het scherm niet. U kunt dit
Schweizer gezichtscherm schoonmaken met alcohol. De zwarte band is
verstelbaar, zodat het het gezichtscherm op ieder hoofd past.
Het Schweizer gezichtscherm heeft een geoptimaliseerd formaat en biedt
hiermee onbeperkte bewegingsvrijheid. Het beschermt ook tegen druppels in de
lucht. Hij is licht en makkelijk in gebruik en daardoor comfortabel voor elke
drager. Wij leveren deze beschermkap als set, bestaande uit:
1x beschermkap drager;
5x beschermkap (plastic scherm);
1x verstelbare band.
Naast deze set leveren wij ook losse onderdelen. Deze accessoires bij Schweizer
beschermkap bestaan uit:
10x beschermkap (plastic scherm);
10x verstelbare band.
Beschermkappen en accesoires kunnen uit hygiënisch oogpunt, wanneer de verzegeling
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na levering is verbroken, niet geruild of geretourneerd worden.
Specificaties:
» Handig en milieuvriendelijk wisselsysteem;
» Onbeperkte bewegingsvrijheid;
» Beschermt tegen druppels in de lucht;
» Ook geschikt voor brildragers;
» Reinigbaar met desinfectiemiddelen zoals alcohol;
» Gewicht: 40 gram;
» Afmeting: 210 x 185 x 180 mm (L x B x D).
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Complete set (1x drager, 1x verstelbare band, 5x
beschermkap)

932305

10x beschermkap

932315

10x verstelbare band

932335
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