
TECHNISCHE SPECIFICATIES 

• Herbruikbare PPE met CE-markering
• Latex vrij
• Te openen Anti-condens PETG Schild
• Verstelbare pasvorm
• Reinigbaar door middel van alcohol en op chloor 

gebaseerde desinfectiemiddelen
• Te gebruiken in combinatie met brillen en maskers
• Uitstekende optische kwaliteit en ergonomie

Ancile Gelaatsscherm
Nu onze gemeenschappen meer bedrijven beginnen te openen, is er een toenemende behoefte aan 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om werknemers en klanten te beschermen, naast de voortdurende 

behoefte aan PBM voor zorgverleners die behandeling en zorg verlenen aan getroffen patiënten.

De toenemende vraag heeft de supply chain-middelen en voorzieningen onder druk gezet. Daarom gebruikt 

3D Systems On Demand onze productiecapaciteit in Europa om de Ancile Gelaatsschermen te produceren en te 

verdelen, dewelke door NIRI ontworpen zijn.

Het Ancile Face Shield is CE-gemarkeerd conform EN166: 2004 voor de veiligheid van uw werknemers en 

klanten. Het herbruikbare ontwerp is compatibel met desinfecterende reinigingsmiddelen en biedt comfort 

dankzij het flexibele, niet-stijve, nauwsluitende ontwerp.

Verzending begint op 1 juni 2020; 
alleen beschikbaar in Europa

Hoeveelheden en prijzen op aanvraag beschikbaar

INFORMATIE EN BESTELLINGEN:
3D Systems Benelux B.V. 
+31 495 495 275
visor@3dsystems.com 

3D Systems geeft, in zijn kwaliteit van distributeur van het product volgens de bepalingen van 
de Reglementering 2016/425, geen enkele garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet 
beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik. De 
prestatiekenmerken van deze producten kunnen variëren afhankelijk van producttoepassing, 
bedrijfsomstandigheden, materiaal gecombineerd met of met eindgebruik. De fabrikant in 
overeenstemming met Reglementering 2016/425 is de enige verantwoordelijke voor het product. 
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Bezoek de volgende site voor meer informatie over de fabrikant en de productgarantie: 
www.niri-performance.com
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