
Veilig  
terug
aan het 
werk

Bent u volop plannen aan het maken om het anderhalve 
meter werken bij uw bedrijf weer mogelijk te maken?

Door de strenge lockdown-maatregelen in verband met 
het coronavirus heeft u wellicht activiteiten (gedeeltelijk) 
stop moeten zetten. Wanneer uw werknemers terug 
komen naar de kantoren en andere werkplekken, is het zeer 
belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Een goede 
handhygiëne en social distancing blijven voorlopig overal 
nog van kracht.

Ook in deze uitzonderlijke tijden gaat onze dienstverlening 
gewoon door en willen we u hierin ondersteunen. We 
verzamelden in deze brochure verschillende producten 
die u kunnen helpen bij een vlotte en veilige inrichting 
van werkplekken, productieomgeving en overige 
bedrijfsruimten. 

Uiteraard zijn onze specialisten voor veiligheid en 
persoonlijke beschermingsmiddelen bereikbaar voor 
eventuele vragen of advies.
T  +31 88 855 81 70
E  gereedschappen@eriks.nl

Alle vermelden prijzen zijn excl. BTW. Acties en prijzen geldig 
tot 31/12/2020 en/of zolang de voorraad strekt.

Zet- en drukfouten, alsmede wijzigingen in afgebeelde 
artikelen, omschrijving, voorwaarden en prijzen zijn 
voorbehouden.

Direct bestellen?
Ga naar
www.eriks.nl/werkveilig

http://www.eriks.nl/werkveilig


Persoonlijke 
bescherming

Persoonlijke bescherming

Medische infrarood 
thermometer

Eenvoudige, contactloze infrarood thermometer die de 
lichaamstemperatuur meet door de warmtestraling van 
het voorhoofd te meten. Richt de thermometer op het 
voorhoofd met een tussenruimte van 2-3 cm, en houd de 
meter verticaal.

EIGENSCHAPPEN
 ◆ Display mode: LCD display                                                                                                    
 ◆ Meettijd: minder dan 1 seconde                                                                                                       
 ◆ Temperatuureenheid: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F)                                                            
 ◆ Maximaal toelaatbare klinische herhaalbaarheid: ± 0,2 °C                                              
 ◆ Maximaal toelaatbaar: <32,0 °C of 42,2 °C: ±0,2 °C / 32,0 °C~34,9 °C: ±0,3 °C             
 ◆ Geheugengegevens: 32 groepen                                                                                        
 ◆ Bereik weergegeven temperatuur: 32,0 °C ~ 43,0 °C                                                              
 ◆ Stroomvoorziening: (2x AAA batterijen) (batterijen worden niet meegeleverd)  

 ◆ Gewicht: 62 gram                                                                                                              

Artikelcode Omschrijving €/stuk

13714772 Medische infrarood thermometer 55,00

23167843 Batterij Alkaline AAA MN2400 1,5V

https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-ehbo-medische-instrumenten/infrarood-thermometer-13714772/?searchTerm=13714772&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/elektrische-componenten-batterijen-en-laders/batterij-1-5-v-type-aaa-lr03-pr-ec000356-0045-mvb/


Vochtige antibacteriële doekjes voor handen  
en oppervlaktes met Antibac Wetwipe
EIGENSCHAPPEN

 ◆ Vochtige antibacteriële handreinigingsdoekjes                                                                           
 ◆ Ontsmet en maakt handen en oppervlaktes schoon zonder het gebruik van water
 ◆ Voor het ontsmetten van handen maar ook bv. helmen, gasmaskers, toetsenborden, deurklinken, ....
 ◆ Geur: eucalyptus     

Artikelcode Omschrijving Afmetingen doekjes (mm) Verpakking €/stuk

13698842
Vochtige antibacteriële doekjes  

Antibac Wetwipe
160x200

1 emmer (500 doekjes/
emmer) 45,20

Persoonlijke 
bescherming

Artikelcode Omschrijving Verpakking €/12 stuks

13702361 Antibacteriële handgel 100 ml 12 stuks 30,45

Body Benefits Antibacteriële handgel 100 ml
Een ideale en praktische manier om een absolute hygiëne te bereiken. Antibacteriële handgel verpakt 
in handzame 100 ml zakflacon. Zo kunt u overal uw handen schoonmaken, zonder gebruikt te maken 
van water, zeep of handdoek. Knijp een beetje handgel op uw handpalm en wrijf de gel gedurende 30 
seconden goed in.

 ◆ 100 ml
 ◆ knijpfles
 ◆ parfum vrij
 ◆ obv ethanol
 ◆ glycerol
 ◆ propan-2-ol en 2-amino-2-methylpropanol
 ◆ conform EU 830/2015

https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-ehbo-wondzorg/anti-bac-wetwipe-emmer-500-doek-13698842/?searchTerm=13698842&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-persoonlijke-hygiene-huidreiniging/antibacteriele-handgel-doos-12x100ml-13702361/?searchTerm=13702361&searchType=102


Persoonlijke bescherming

Alcoholspray voor de handen
EIGENSCHAPPEN

 ◆ Desinfecterende handontsmetting in houder van 100 ml                                                            
 ◆ Uitsluitend voor professioneel gebruik als ontsmettingsmiddel voor de handen           
 ◆ Kleurloze vloeistof                                                                                                                       
 ◆ Bevat > 70 % alcohol     

Artikelcode Omschrijving Verpakking €/stuk

13705869 Alcoholspray voor de handen 100 ml 12 stuks 2,95

minimumafname = 12 stuks

Alcoholgel 500 ml
EIGENSCHAPPEN

 ◆ Desinfecterende handontsmetting in flesje met pompje
 ◆ Zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen

Artikelcode Omschrijving Verpakking €/stuk

13702389 Alcoholgel voor de handen 500 ml 1 9,95

DIPP N°26 Desinfecterende alcoholgel voor de handen

EIGENSCHAPPEN
 ◆ Voor een perfecte desinfectie en handhygiëne                                                                  
 ◆ Zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen                                                                 
 ◆ Geschikt voor voedingsindustrie, gezondheidszorg, hotels, restaurants, ...                
 ◆ Respecteert de huid zonder risico op allergie en houdt de handen zacht                  
 ◆ Bevat > 70 % alcohol                                                                                                          
 ◆ Met doseerdop                                                                                                                  

Artikelcode Omschrijving Inhoud (l) €/stuk

13704170 Desinfecterende gel 70 % alcohol met doseerdop 1 16,20

Ontsmettingsmiddel (70% alcohol)
Technische alcohol voor het reinigen van harde oppervlaktes, gereedschappen, machines, tafels, stoelen, 

werkbanken, deurklinken, etc.

EIGENSCHAPPEN
 ◆ 70% alcohol
 ◆ Huidvriendelijk

Artikelcode Omschrijving Inhoud (l) €/stuk

14028994 Ontsmettingsmiddel 70% alcohol 1 5,60

https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-persoonlijke-hygiene-huidreiniging/curax-alcoholspray-voor-de-handen-100ml-13705869/?searchTerm=13705869&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-persoonlijke-hygiene-huidreiniging/alcoholgel-500ml-met-pompje-13702389/?searchTerm=13702389&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-persoonlijke-hygiene-huidreiniging/ontsmettingsalcohol-70-gel-1l-13704170/?searchTerm=13704170&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14028994?searchEriksPartno=true


Persoonlijke bescherming

Desinfectie dispenser
Touchless 850ml dispenser voor desinfecterende handgel.

 ◆ Incl. 850ml reservoir voor gel
 ◆ Zeer eenvoudige installatie voor aan de muur of aan zuil
 ◆ Instelbare dosering
 ◆ Dispenser eenvoudig via sensor te bedienen, zodat geen handcontact nodig is.
 ◆ Werkt op 4 x AA batterijen

Goed te combineren met onze alcoholgel

Artikelcode Omschrijving Inhoud €/stuk

14014660 Touchless dispenser voor desinfecterende handgel 1 75,00

13704170 Desinfecterende gel 70 % alcohol met doseerdop 1 16,20

Desinfectiezuil Sensor Dispenser
Deze robuust gebouwde en fraai afgewerkte desinfectiezuil met sensor dispenser is een zeer hoogwaardig 
product.

 ◆ Incl. touchless dispenser voor handgel
 ◆ Robuust gebouwd en fraai afgewerkt – zeer hoogwaardig product
 ◆ Voor zowel binnen als (licht) buiten gebruik
 ◆ Dispenser eenvoudig via sensor te bedienen, zodat geen handcontact nodig is.
 ◆ Werkt op 4 AA batterijen, deze kunt u hier onder bestellen
 ◆ Navulbaar.

Artikelcode Omschrijving Inhoud €/stuk

14014658 Desinfectiezuil met sensor 1 275,00

13704170 Desinfecterende gel 70 % alcohol met doseerdop 1 16,20

DISPENS5 desinfectiezuil met uw bedrijfslogo en bedrijfskleur
Een mooie desinfectiezuil die op locatie ervoor kan zorgen dat iedereen zijn handen kan desinfecteren.

 ◆ Een robuuste oplossing voor openbare ruimtes
 ◆ Hygiënisch gebruik door elleboogbediening
 ◆ Levering uit voorraad
 ◆ Inclusief 5 liter desinfecterende handvloeistof reservoir
 ◆ Per dispenservulling 2500 paar schone handen
 ◆ Personalisatie mogelijk

Artikelcode Omschrijving Inhoud €/stuk

14012049 Dispens5 desinfectiezuil RVS304 geborsteld 1 305,00

14028774
DISPENS5 desinfectiezuil staal voorzien van 

uw bedrijfslogo en RAL kleur.
“minimale afname 8 stuks”

1 289,00

14012287 Jerrycan desinfecterende gel 5 l 49,50

14011960 Dispens5 dispenser reservepomp 
voor 5 liter jerrycan 1 9,79

https://shop.eriks.nl/ProductDisplay?storeId=100001&urlLangId=31&productId=3233583&urlRequestType=Base&categoryId=21605&langId=31&catalogId=1000&searchTerm=14014660&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-persoonlijke-hygiene-huidreiniging/ontsmettingsalcohol-70-gel-1l-13704170/?searchTerm=13704170&searchType=102
ks.nl/ProductDisplay?storeId=100001&urlLangId=31&productId=3233510&urlRequestType=Base&categoryId=21605&langId=31&catalogId=1000&searchTerm=14014658&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-persoonlijke-hygiene-huidreiniging/ontsmettingsalcohol-70-gel-1l-13704170/?searchTerm=13704170&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14012049?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/142028774?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-persoonlijke-hygiene-huidreiniging/dispens5-handgel-desinfectie-jerrycan-a-5-liter-14012287/?searchTerm=14012287&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/140119603?searchEriksPartno=true


Persoonlijke bescherming

Industriële verstuiver 750 ml-PE
EIGENSCHAPPEN

 ◆ Geschikt voor verschillende chemicaliën, bijv. was-, oplos- en reinigingsmiddelen                                       
 ◆ Niet geschikt voor aceton, glycol, ammoniak, remmenreinigers en zuren                                                       
 ◆ Specificatie: verstuiverkop met verstelbare en sluitbare kunststof spuitmond                                                  
 ◆ Stabiele conische flesvorm, H 290 mm                                                                                                                 
 ◆ Materiaal container: HDPE                                                                                                                                  

Artikelcode Omschrijving Inhoud (ml) Kleur €/stuk

23166984
Pressol verstuiver 

750 ml
750 Oranje 6,74

Kan in combinatie met Hermacon ontsmettingsmiddel (70 % alcohol) gebruikt worden.

Tork extra zacht doekje
De extra zachte facial tissues van Tork bieden extra zachtheid in een mooie, 
moderne platte doos om uw medewerkers en/of klanten comfort te bieden.  
De tissuedoos is geschikt voor de Tork Facial Tissue Dispenser en kan overal 
worden geplaatst.

EIGENSCHAPPEN
 ◆ Extra zachte tissue die zacht is voor de huid                                                                         
 ◆ Hoge helderheid voor een hygiënische indruk                                                               
 ◆ Sterk en absorberend voor extra comfort       

Artikelcode Omschrijving Verpakking €/doos

12407826
Tork facial tissue  
30 dozen 100 st 

20x20cmx2

1 doos (bevat 30 
doosjes met 100 
gezichtsdoekjes)

39,95

minimumafname: 1 doos

Allesreiniger Alklanet
Gebruiksklare reiniger voor alle waterbestendige oppervlakken in het interieur zoals glas, 
kunststof, hout, steen, metaal, melamine, ...

EIGENSCHAPPEN
Bevat specifieke oppervlakte actieve stoffen die een snelle en veilige reiniging mogelijk maken                                                                                                                 

 ◆ Gebruiksklaar                                                                                                                     
 ◆ Droogt streeploos en glanzend op                                                                                     
 ◆ Zuinig in gebruik                                                                                                                
 ◆ Elk flacon is voorzien van een sproeipistool                                                                   
 ◆ Inhoud flacon: 1 l                                                                                                              

Artikelcode Omschrijving €/stuk

23816498 Allesreiniger Alklanet 10,46

https://shop.eriks.nl/nl/onderhoudsproducten-reiniging-poetsgereedschap-en-uitrusting-druksproeier/professionele-verstuiver-750ml-23166984/?searchTerm=23166984&searchType=102
https://shop.eriks.nl/ProductDisplay?storeId=100001&urlLangId=31&productId=1619191&urlRequestType=Base&categoryId=21602&langId=31&catalogId=1000&searchTerm=12407826&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/onderhoudsproducten-reiniging-reinigingsmiddelen-glasreiniger/glasreiniger-alklanet-flacon-1l-23816498/?searchTerm=23816498&searchType=102


Persoonlijke bescherming

Beschermingsset

Wil jij jouw personeel en/of klanten ook graag extra bescherming bieden?  
Dit kan nu snel en eenvoudig met dit kant-en-klaar 1-persoonssetje.

Artikelcode Omschrijving €/set

13707661 Beschermingsset 10,00

Bij afname van grote hoeveelheden, neemt u contact op met  
gereedschappen@eriks.nl 

Chirurgisch masker type II niet steriel

EIGENSCHAPPEN
 ◆ Prestaties van dit 3-laags product zijn overeenkomstig Type II, volgens EN 14683
 ◆ Non-woven filter                                                                                                              

Artikelcode Omschrijving Verpakking €/stuk

14064360
Chirurgisch masker type II  

niet steriel
50 stuks 0,20

Bij afname van grote hoeveelheden, neemt u contact op met gereedschappen@eriks.nl 
minimumafname= 1 doos

Stofmasker FFP2 D PSP 40-212
EIGENSCHAPPEN

 ◆ Stofmasker FFP2
 ◆ Zonder ventiel
 ◆ Voldoet aan EN149:2001
 ◆ Opvouwbaar

Artikelcode Verpakking €/stuk

13712010 25 stuks 3,50

https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-ehbo-medische-instrumenten/beschermingsset-13707661/?searchTerm=13707661&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-ademhalings-bescherming-stofmaskers/mond-masker-en14683-type-iir-14064360/?searchTerm=14064360&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-ademhalings-bescherming-stofmaskers/stofmasker-ffp2-d-psp-40-212-13712010/?searchTerm=13712010&searchType=102


Persoonlijke bescherming

Wasbaar masker 2-laags, conform protocol FOD

EIGENSCHAP

 ◆ 2-laags 100 % katoen - wasbaar op 60°                                                                                                                                       

Bij afname van grote hoeveelheden, neemt u contact op met gereedschappen@eriks.nl 

Artikelcode Verpakking Verpakking €/stuk

13708340 Wasbaar masker 100% katoen wit 1 stuk 4,50

https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-ademhalings-bescherming-stofmaskers/mondmasker-2-lagig-wit-katoen-13708340/?searchTerm=13708340&searchType=102


Gelaatsscherm SK-201

EIGENSCHAPPEN

 ◆ Vizier: polycarbonaat
 ◆ Voldoet aan EN166
 ◆ Verstelbare hoofdband in PP        

Persoonlijke bescherming

Gelaatsscherm Epraform®

EIGENSCHAPPEN

 ◆ huidcontact goedgekeurd (ISO 10993-10)                                                                                                     
prettig draagcomfort                                                                                                                             

 ◆ goede optische eigenschappen                                                                                                     
 ◆ beschermt tegen overdracht hoest- en niesspetters                                                    
 ◆ lichtgewicht                                                                                                                                    
 ◆ one size fits all                                                                                                                              

Artikelcode Omschrijving Verpakking €/stuk

13705773 Gelaatsscherm Epraform® PA12 set om zelf in elkaar te zetten 35,13

13709030 Gelaatsscherm Epraform® PC52 set om zelf in elkaar te zetten 15,00

Bij afname van grote hoeveelheden, neemt u contact op met kunststoffen.ede@eriks.nl

Artikelcode Omschrijving Verpakking €/stuk

13703196 Gelaatsscherm SK-201 1 7,50

Bij afname van grote hoeveelheden, neemt u contact op met gereedschappen@eriks.nl

Arc-flash helm met vizier wit cl.1

BIJZONDERE KENMERKEN
Veiligheidshelm met geïntegreerd gelaatsscherm Klasse 1 (boxtest) 4kA. Met geïntegreerd inschuifbaar 
gelaatsscherm met transparant vizier. Is voorzien van een in twee hoogten verstelbaar binnenwerk, met 
draaiknopinstelling voor de diameter. Superieur draagcomfort met een uitstekende hoofdbescherming.

TECHNISCHE KENMERKEN
 ◆ Materiaal : ABS (helm) / Polycarbonaat 1.5mm (scherm)
 ◆ Normeringen : ANSI/ISEA Z89 klasse E, EN 397 -40º LD MM, EN 166 2-1,2-1B8-2-0N 1000V, GS-ET29 

klasse 1: 4kA

Artikelcode Omschrijving Verpakking €/stuk

13711044 Arc-flash helm met vizier cl. 1 1 94,70

Bij afname van grote hoeveelheden, neemt u contact op met gereedschappen@eriks.nl

https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-contactbescherming/gelaatsscherm-pa12-13705773/?searchTerm=13705773&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/kunststoffen-strook/gelaatsscherm-pc52-13709030/?searchTerm=13709030&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-contactbescherming/gelaatscherm-sk-201-13703196/?searchTerm=13703196&searchType=102
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-hoofdbescherming-helmen/veiligheidshelm-wit-met-vizier-13711044/?searchTerm=13711044&searchType=102


Persoonlijke bescherming

THORMASAFE Veiligheidsbril TS-VGC 
bezoekersbril

THORMASAFE TS-VGC-bezoekersbrillen bieden uitzonderlijke bescherming tegen 
rondvliegende deeltjes. De brillen hebben een lichtgewicht, omhullend frame van 
polycarbonaat en kunnen los of over een normale bril worden gedragen.

EIGENSCHAPPEN

 ◆ Krasbestendig, beslaat niet                                                                                                
 ◆ Breed ontwerp dat over de meeste normale brillen past,                                            
 ◆ voor extra draagcomfort                                                                                                  
 ◆ Lichtgewicht (44 gram) voor een beter draagcomfort                                                 
 ◆ Groot zichtveld                                                                                                                  
 ◆ Geïntegreerde zijkappen en een heldere lens van polycarbonaat                             
 ◆ Norm: EN 166:2001     

Artikelcode Omschrijving €/stuk

13312751 THORMASAFE Veiligheidsbril  S-VGC bezoekersbril 3,02

Artikelcode Omschrijving €/stuk

13706465 Verkeersvest R200X Social Distance 1,5 meter 3,60

Verkeersvest R200X  
Social Distance 1,5 meter

EIGENSCHAPPEN

 ◆ Kleur: Fluogeel                                                                                                                         
 ◆ One size: L/XL 

Ook personalisatie met jouw bedrijfslogo is mogelijk.
Voor meer informatie neemt u contact op met gereedschappen@eriks.nl

https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-oog-en-gelaatsbescherming-veiligheidsbrillen/bezoekersbril-13312751/?searchTerm=13312751&searchType=102https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13312751?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/veiligheid-kleding-hi-vis/verkeersvest-r200x-l-xl-one-size-13706465/?searchTerm=13706465&searchType=102


Persoonlijke bescherming

ACTIE
bij aankoop van 120 paar THORMASAFE Veiligheidshandschoen DIAMOND Touch B 
uit bovenstaande tabel

GRATIS 12 stuks  
handschoenclips, Hi-Vis geel 

THORMASAFE Handschoenclip

Artikelcode Omschrijving Kleur €/stuk

13279419 Handschoenclip Hi-Vis Geel 1,49

13279414 Handschoenclip Rood 1,49

THORMASAFE Veiligheidshandschoen 
DIAMOND Touch B
Ongeëvenaard comfort en buitengewone snijbescherming met een ongecoate, 
ultralichte, ademende handschoen die veel bewegingsvrijheid biedt en geschikt 
is voor touchscreens. De handschoen voert warmte af van de handen, zodat deze 
koel en droog blijven.

EIGENSCHAPPEN

 ◆ Touchscreen compatible                                                                                                                 
 ◆ Anti-statisch conform EN1149                                                                                                    
 ◆ Scheur- en lichte schuurbestendigheid voor extra duurzaamheid                                    
 ◆ Dyneema® Diamond Technology  

Certificering: EN388:2016 1X4XB      

Artikelcode Omschrijving Maat Verpakking €/paar

13295143 Veiligheidshandschoen DIAMOND – touch B6 6 12 paar 4,99

13295136 Veiligheidshandschoen DIAMOND – touch B7 7 12 paar 4,99

13295126 Veiligheidshandschoen DIAMOND – touch B8 8 12 paar 4,99

13295142 Veiligheidshandschoen DIAMOND – touch B9 9 12 paar 4,99

13295145 Veiligheidshandschoen DIAMOND – touch B10 10 12 paar 4,99

13295131 Veiligheidshandschoen DIAMOND – touch B11 11 12 paar 4,99

minimumafname: 12 paar

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13279419?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13279414?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13295143?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13295136?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13295126?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13295142?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13295145?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13295131?searchEriksPartno=true


Persoonlijke bescherming

Handenvrije deuropener
Hygiëne-item dat de gebruiker in staat stelt om deuren en deurknoppen zonder direct 
contact te openen.

EIGENSCHAPPEN
 ◆ Vervaardigd uit sterke materialen voor duurzaamheid: ABS kunststof                                       
 ◆ Wordt geleverd als sleutelhanger        

Artikelcode Omschrijving Afmetingen (cm) Kleur Verpakking €/stuk

13710219
Handenvrije deuropener type  
sleutelhanger in ABS kunststof

6,80 x 5,20 x 0,30 Wit 10 stuks 1,09

minimumafname = 10 stuks

Personaliseer de handenvrije deuropener met jouw bedrijfslogo. 
Voor meer informatie neemt u contact op met gereedschappen@eriks.nl

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13710219?searchEriksPartno=true


Notrax COVID-19 mat afstand respecteren

TYPE “WASHABLE”

 ◆ Functionele en wasbare logomat: kan geheel worden gepersonaliseerd door de 
geavanceerde BrilliantStep™ fullcolor printtechniek met eindeloze kleurencombinaties.

 ◆ De open friest tuft geeft een hoge kleurdiepte en een streeploos oppervlak, waardoor 
het duurzamer en effectiever is om vuil te verbergen.

 ◆ De nitrilrubber backing met antislipprofiel is wasbaar tot 50 °C, voorkomt verschuiving. 
van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen. 

EIGENSCHAPPEN
 ◆ 100 % polyamide 6.6 hoge twist garens                                                                                       
 ◆ Backing: 100 % nitrilrubber                                                                                                          
 ◆ Nitrilrubber randen: 2,5 cm aan elke zijde                            
 ◆ Dikte: 8,5 mm                          
 ◆ Gewicht: 2,8 kg/m²                      
 ◆ Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1                           

Artikelcode Omschrijving Afmetingen (cm) €/stuk

13709234
Notrax COVID-19 mat met 

tekst NL: Houd afstand
B 85 x H 150 196,24

13709235
Notrax COVID-19 mat met 

tekst NL: Houd afstand
B 115 x H 180 318,58

13709241
Notrax COVID-19 mat met 
tekst ENG: Please respect 

social distancing
B 85 x H 150 380,85

13709243
Notrax COVID-19 mat met 
tekst ENG: Please respect 

social distancing
B 115 x H 180 318,58

13709234 13709235

13709241 13709243

Bedrijfsinrichting

Bedrijfs- 
inrichting

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13709234?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13709235?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13709241?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13709243?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13709234?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13709235?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13709241?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13709243?searchEriksPartno=true


Bedrijfsinrichting

Kan in combinatie met de Easyline® Edge lijnverf gebruikt worden.

Sjabloon Social Distance  
1,5 m + pijlen

EIGENSCHAPPEN
 ◆ Materiaal: dibond                  
 ◆ Materiaalkleur: wit                                   
 ◆ Materiaaldikte: 2 mm 

Artikelcode Omschrijving Afmetingen (mm) €/stuk

13710816 Sjabloon Social Distance 1,5 m + pijlen 250x250 24,58

13710817 Sjabloon Social Distance 1,5 m + pijlen 500x500 66,71

Easyline® Edge lijnverf
Wordt over de hele wereld erkend als optimale aerosol lijnmarkeringsverf. Het Edge systeem 
combineert een superieure verfformule met de uiterst precies vervaardigde Easyline® Applicator en 
produceert gegarandeerd de scherpste, duidelijkste en meest duurzame lijnen.

EIGENSCHAPPEN
 ◆ Systeem met laagste gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) op de markt           
 ◆ Droogt binnen 10 minuten en is eenvoudig aan te brengen, geen geknoei en geen verspilling                                                                                                                                     
 ◆ Voldoet aan de wettelijke verplichtingen conform de Europese richtlijn 92/58/EEG   
 ◆ Aerosols zijn tot 50 % steviger. De nominale druk van iedere bus is minimaal 18 bar          

VOORDELEN
 ◆ Epoxyverf van verkeersklasse gaat 2x langer mee                                                                
 ◆ De kleur blijft helder                                                                                                                  
 ◆ Professionele kwaliteitslijnen                                                                                                   
 ◆ Uitstekende hechting, slijtvast en soepel                                                                               

Artikelcode Omschrijving Inhoud (ml) Kleur €/stuk

23591368 Easyline Edge lijnverf 750 Geel 44,70

23591369 Easyline Edge lijnverf 750 Rood 44,70

Afzetlint-Verkeerslint

EIGENSCHAPPEN AFZETLINT SUPER

 ◆ Stevige kwaliteit  

Artikelcode Omschrijving Afmetingen Kleur €/stuk

23685667 Afzetlint Extra 500 m x 80 mm Wit/rood 14,38

23685668 Afzetlint Super 500 m x 80 mm Geel/zwart 19,40

23685669 Afzetlint Super 500 m x 80 mm Wit/rood 19,35

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13710816?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13710817?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/23591368?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/23591369?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/23685667?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/23685668?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/23685669?searchEriksPartno=true


Artikelcode Afbeelding Omschrijving Afmetingen (HxB) mm €/stuk

13706313
NL: Vloerpictogram 
Handen ontsmetten

350 x 350 14,95

13706314
NL: Vloerpictogram  

Handen wassen
350 x 350 14,95

13706317
Vloerpictogram  

ga naar links
350 x 350 14,95

13706318
Vloerpictogram  
ga naar rechts

350 x 350 14,95

13706319
Vloerpictogram  

ga rechtdoor
350 x 350 14,95

13706321
Vloerpictogram  

ga rechtdoor of rechts
350 x 350 14,95

13706320
Vloerpictogram  

ga rechtdoor of links
350 x 350 14,95

13706322
Vloerpictogram  

ga naar links of rechts
350 x 350 14,95

13706323
Vloerpictogram  
geen toegang!

350 x 350 14,95

13706324
Vloerpictogram  

hier staan (blauw)
350 x 350 14,95

13706325
Vloerpictogram  
hier staan (geel)

350 x 350 14,95

13706326
Vloerpictogram  

hier staan (groen)
350 x 350 14,95

13706327
Vloerpictogram  

stop!
350 x 350 14,95

Vloerpictogram

Voorzien van een antisliplaag voor extra veiligheid

Bedrijfsinrichting

Brady materiaalnummer B-7538
Permanente kleefstof op basis van acryl.
Gelamineerd polyester met antisliplaag voor extra veiligheid.

Handpistool voor markering Easyline® verfspuitbus

EIGENSCHAPPEN

 ◆ Handapplicator om met de vrije hand te markeren en sjabloneren
 ◆  Markeerpistool, ideaal wanneer je sjablonen gebruikt                                                       
 ◆ Voor de verticale markering of om op de grond te markeren       

Artikelcode Omschrijving €/stuk

23591361 Handpistool voor markering Easyline® verfspuitbus 76,00

Kan gebruikt worden in combinatie met de Easyline®Edge lijnverf en/of de sjablonen Social Distance 1,5 m + pijlen.

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706313?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706314?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706317?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706318?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706319?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706321?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706320?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706322?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706323?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706324?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706325?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706326?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13706327?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/23591361?searchEriksPartno=true


Artikelcode Omschrijving afmetingen (BxH) mm €/stuk

13701400 COVID-19  Algemene veiligheidsinformatie 371 x 252 14,95

13701401 COVID-19  Sociale afstand respecteren 800 x 80 9,95

13701402 COVID-19 Receptie 1 262 x 371 14,95

13701423 COVID-19 Receptie 2 262  x371 14,95

13701424 COVID-19 Handen wassen instructie 62 x 371 14,95

COVID-19 RECEPTIE 1

Veiligheid op het werk

• Geen toegang voor personen die in een COVID-19 
 risicogebied zijn geweest of in contact zijn gekomen  
 met een geïnfecteerd persoon                                                                  
• Geen toegang voor personen met koorts, hoest,  
 keelpijn of andere griepachtige symptomen                                                 
• Mondmasker verplicht                                                                        
• Handschoenen verplicht                                                                   
• Houd een veilige afstand van minimaal 1,5 meter 

Bedrijfsinrichting

COVID-19 SOCIALE AFSTAND RESPECTEREN

COVID-19 RECEPTIE 2

Veiligheid op het werk

• Geen toegang voor personen die in een COVID-19  
 risicogebied zijn geweest of in contact zijn gekomen met  
 een geïnfecteerd persoon
• Geen toegang voor personen met koorts, hoest, keelpijn  
 of andere griepachtige symptomen
• Handen geven verboden
• Was of desinfecteer je handen
• Houd een veilige afstand van minimaal 1,5 meter
• Hoest of nies in de vouw van de elleboog of in een tissue

COVID-19 HANDEN WASSEN INSTRUCTIE

Handhygiëne

• Maak de handen nat met water
• Breng zeep aan en wrijf de handen tegen elkaar   
 gedurende 20-30 seconden
• Spoel de handen af met water
• Droog de handen met een papieren handdoekje
• Gooi het papieren handdoekje in een vuilnisemmer

COVID-19 ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Veiligheid op het werk

• Was regelmatig je handen    
• Houd een veilige afstand van minimaal 1,5 meter                             
• Hoest of nies in de vouw van de elleboog of in een tissue               
• Vermijd contact                                                                                   
• Raak je gezicht niet aan                                                                      
• Blijf thuis als je ziek bent

Covid-19 Signalisatie
Brady materiaalnummer B-7541.
Permanente kleefstof op basis van acryl.
Gelamineerd polyester dikte 0,099mm.

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13701400?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13701401?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13701402?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13701423?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/13701424?searchEriksPartno=true


ToughStripe vloermarkeringstape

Ideaal voor het afbakenen of markeren van afstanden en loopzones op wandel-
paden en in ruimtes.

EIGENSCHAPPEN

 ◆ ToughStripe-vloermarkeringstape B-514 polyester                                                                 
 ◆ Langere gebruiksduur met meer vormen en aanpassingsmogelijkheden                         
 ◆ Visuele werkplaatsen in 5S/LEAN-zones, doorgangen, gangpaden en zones 

met medium verkeer     

1,5 m

Artikelcode Omschrijving Kleur Verpakking €/rol

12139981 Vloertape 50,8 mm x 30 m Geel 1 rol 47,67

12140005 Vloertape 50,8 mm x 30 m Zwart/Geel 1 rol 47,67

12145815 Vloertape 50,8 mm x 30 m Wit 1 rol 47,67

12139980 Vloertape 50,8 mm x 30 m Blauw 1 rol 47,67

Bedrijfsinrichting

https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/12139981?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/12140005?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/12145815?searchEriksPartno=true
https://shop.eriks.nl/nl/searchterm/12139980?searchEriksPartno=true


Bedrijfsinrichting

Artikelcode Afmetingen Aantal € / per stuk

13709592 1300 x 750 x 4 mm 10 stuks 96,00

13709592 1300 x 750 x 4 mm 25 stuks 92,00

13709592 1300 x 750 x 4 mm 50 stuks 87,00

Artikelcode Afmetingen Aantal € / per stuk

13709613 750 x 658 x 4 mm 10 stuks 54,00

13709613 750 x 658 x 4 mm 25 stuks 52,00

13709613 750 x 658 x 4 mm 50 stuks 50,00

Artikelcode Afmetingen Aantal € / per stuk

13709616 1000 x 658 x 4 mm 10 stuks 59,00

13709616 1000 x 658 x 4 mm 25 stuks 57,00

13709616 1000 x 658 x 4 mm 50 stuks 53,00

Artikelcode Afmetingen Aantal € / per stuk

13709618 1500 x 658 x 4 mm 10 stuks 95,00

13709618 1500 x 658 x 4 mm 25 stuks 91,00

13709618 1500 x 658 x 4 mm 50 stuks 86,00

Transparante beschermingsplaten 

Om medewerkers van supermarkten, voedingswinkels, apotheken, ziekenhuizen 
en in de voedings- en farmaceutische industrie te beschermen tegen de 
overdracht van het coronavirus levert ERIKS momenteel met voorrang transparante  
anti-corona schermen.

TOEPASSINGEN

 ◆ Beschermt tegen overdracht van corona en andere virussen                                        
 ◆ Modulair                                                                                                                                 
 ◆ Stabiel                                                                                                                                     
 ◆ Eenvoudige montage (geen gereedschap nodig)      

Epraform® Zijafscherming 
bureau

Epraform® 
vergaderscherm

Epraform® 
vergaderscherm

Epraform® 
vergaderscherm

Voor meer informatie of staffel prijzen neem contact op met
kunststoffen.ede@eriks.nl



Bedrijfsinrichting

Artikelcode Afmetingen Aantal € / per stuk

13709619 745 x 800 x 700 mm 10 stuks 169,00

13709619 745 x 800 x 700 mm 25 stuks 162,00

13709619 745 x 800 x 700 mm 50 stuks 152,00

Afmetingen Aantal € / per stuk

1000 x 750 x 3 mm 10 stuks 45,00

1000 x 750 x 3 mm 25 stuks 40,00

1000 x 750 x 3 mm 50 stuks 35,00

Artikelcode Omschrijving € / per stuk

14006144 Multilene® blok voor 3 mm schermen 15,00

Artikelcode Omschrijving € / per stuk

14010235 Epraform® voet voor 4 mm schermen 13,50

14010236 Epraform® voet voor 3 mm schermen 13,50

Transparante beschermingsplaten

Bevestigingsmaterialen voor modulaire schermen

Epraform® 
éénpersoonsscherm

Epraform® 
hangscherm

Vierkant voetje

Driehoek voetje

Transparante afschermingsplaten zijn ook in andere uitvoeringen en meerder afmetingen 
beschikbaar op aanvraag.



ERIKS Nederland

Alkmaar
Toermalijnstraat 5
1812 RL Alkmaar
+31 88 855 85 58
info@eriks.nl

www.eriks.nl

shop.eriks.nl
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