Dienst van:

Programma 2007 - 2012
Bestek nr. II/MAT/A14-221-07
Geldigheidsduur van de opdracht tot 5/02/2013

BESCHERMKLEDIJ TEGEN RADIOACTIEVE BESMETTING
Leverancier:

LIFETEX
Techn. Textielien und Verfahren
Ellrodstrasse, 5
D 95482
GEFREES

Eenheidsprijs:

TVA : DE2168 23 258
tel 0049 9254 27 58 44-0
fax : 0049 9254 27 58 44-9

excl. BTW :
incl. BTW van 21 %:

58 €
70,18 €

Type: CPD 100
Beschrijving en samenstelling
De kledij is identiek aan die van de vorige markt. Het materiaal is conform:
1. NBN EN 14126: Beschermende kleding - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende
kleding tegen besmettelijke agentia
2. NBN EN 1073-2: Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting - Deel 2: Eisen en
beproevingsmethoden voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door
vaste deeltjes.
Voor éénmalig gebruik.
Het ééndelig kledingstuk in polyester (PE) wordt als volgt uit één stuk gemaakt:
 De kap beschermt het hoofd en heeft enkel een opening om het dragen van een gelaatsmasker mogelijk
te maken;
 De handschoenen zijn met een lasnaad bevestigd aan het uiteinde van de mouwen;
 Waterdichte laarssokken zijn volledig geïntegreerd;
 Overslagen die onder de knieën vastgemaakt zijn, maken het mogelijk de bovenkant van de laarzen te
bedekken;
 De ritssluiting die het mogelijk maakt het kledingstuk aan te doen, wordt horizontaal geplaatst op het
niveau van de thorax en wordt bedekt met een overslag;
 In de taille is een riem vastgemaakt.
Het kledingstuk bestaat in verschillende maten.
Lichaamslengte
Maten
S
M
L
XL
XXL

164 - 170
170 - 176
176 - 182
182 - 188
188 - 194

Borstomtrek
88 - 92
96 - 100
104 - 108
112 - 116
120 - 124
Totale hoeveelheid
(TH)
Totaal prijs exc btw :
TH x 58 €
Totaal prijs incl 21 %
btw

Bestelde hoeveelheid

Het niet-gebruikte en in goede omstandigheden opgeslagen kledingstuk heeft een levensduur van 10 jaar
Levering van deze pakken binnen de 24h mogelijk. Bij spoedleveringen is het onmogelijk om een
rugmarkering op het pak te voorzien.

Lichaamslengte
Maten
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Bestelde hoeveelheid
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Totale hoeveelheid
(TH)
Totaal prijs exc btw :
TH x 58 €
Totaal prijs incl 21 %
btw

Belangrijke opmerkingen:
- voor de aankopen zonder staatstoelage dient een bestelbon te worden opgemaakt gericht aan de firma;
- onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks
een prijsverhoging aan te vragen.
Keuze van de dienst:
MARKERING:
Op de achterkant van het tenue en over de hele breedte, kan ter hoogte van de schouderbladen één van de
volgende markeringen worden aangebracht:
POLITIE, BRANDWEER of CIVIELE BESCHERMING
Opschrift mogelijk vanaf 100 stuks, eenheidsprijs bedrukking 3,00 euro (exl btw).

Te:
Datum:
Handtekening:

Naam:
Functie:

