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Voor u ligt ons COVID-19 productoverzicht. 

Over het coronavirus  
Begin 2020 heeft COVID-19, oftewel het coronavirus, wereldwijd hard om zich heen geslagen. 
Het is gespreksonderwerp nummer één geworden en dat is niet zo vreemd gezien het feit dat 
het coronavirus zeer besmettelijk en tegelijkertijd schadelijk kan zijn voor de gezondheid van 
met name ouderen en mensen met gezondheidsrisico’s. Daarom is het van essentieel belang 
dat de mens en haar omgeving goed beschermd worden tegen dit virus.  

Blootstelling  
Wilt u uw medewerkers, klanten en bezoekers ook beschermen tegen het coronavirus en 
andere virussen? Dan is het gebruik van een preventiemiddelen een oplossing om de kans op 
besmetting te verkleinen. In deze brochure vindt u diverse preventiemiddelen van Asgro 
overzichtelijk verzamelt. Het virus heeft vele raakvlakken met de asbestsaneringsbranche. 
Zo bestaat asbest ook uit “deeltjes” in de lucht die niet ingeademd of opgevangen mogen 
worden. Dit maakt dat wij veel ervaring hebben met het bouwen van afgesloten 
ruimtes, persoonlijke beschermingsmiddelen, lucht reiniging en decontamineren. 

Asgro, uw partner in het bestrijden van het coronavirus  
Indien u zich wilt laten adviseren bent u van harte welkom in de showroom van onze hoofd- 
vestiging te Vianen. Hier kunt u ons volledige assortiment bezichtigen.  
Naast onze vestiging in Nederland hebben wij bovendien een vestiging in België en Frankrijk. 
Kwaliteitsproducten in combinatie met ervaren en gemotiveerde medewerkers maken van 
Asgro een uitstekende samenwerkingspartner met zeer tevreden klanten in zowel binnen- als 
buitenland.  

Neem ook uw maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Meer info over onze 
oplossingen vindt u op onze website.  

Met vriendelijke groet, 

Uw Asgro Team 

http://www.asgro.com
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Mondkapjes 

Asgro biedt gecertificeerde mondkapjes aan in drie soorten. Ideaal voor verschillende 
situaties. Zo is het FFP2 & FFP3 masker ideaal voor als u bijvoorbeeld aan het werk bent en het 
Wegwerp Masker weer ideaal voor onder andere  het openbaar vervoer. Deze accessoires 
bieden bescherming tegen schadelijke deeltjes, virussen, bacteriën, etc. 

 

 

 

 

Medisch Masker

FFP2 Masker

HIGHTEC FFP3 Masker

http://www.asgro.com


COVID-19 Productoverzicht

                      www.asgro.com                                                                                                                      +31 (0)30 220 29 80        4

Ontsmetting 

De oplossing om te ontsmetten en bij uitstek geschikt om hygiëne op de werkvloer te 
waarborgen. Wij hebben een breed scala aan ontsmettingsproducten. 
 

 
 

Merk / Omschrijving Verpakking Artikelnummer

HIGHTEC Ontsmettingsdoekjes, bus a 200 stuks Bus à 200 stuks 100429

HIGHTEC Handgel met 73% alcohol, bus 500 ml doos à 30 stuks -

Riza Vital Body Wash 250 ml doos à 30 stuks 103135

Riza Vital Body Wash 1000 ml doos à 12 stuks 103139

Riza Ultra Clean 200 ml doos à 30 stuks 103137

Riza Ultra Clean 1000 ml doos à 12 stuks 103141

Riza Soft Care 1000 ml doos à 12 stuks 103142

Riza Dispenser 1000 ml per stuk 103136

http://www.asgro.com
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Desinfectiezuil 

De stevige desinfectiezuil is bij uitstek geschikt om handen snel en eenvoudig te ontsmetten. 
De zuilen zijn gemaakt van stevig en licht aluminium. Er zijn twee uitvoeringen. 

 

Materiaal / Omschrijving Verpakking Prijs 

Alluminium, 150 cm hoog, dispenser van 1000 ml per stuk Op aanvraag

Alluminium, 150 cm hoog, dispenser van 1000 ml per stuk Op aanvraag

http://www.asgro.com
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Overalls 

Onze kostenbesparende overalls bieden een verbeterde bescherming tegen gevaarlijke 
stofdeeltjes en spatten van vloeibare chemicaliën. Vervaardigd uit een ademend materiaal zijn 
ze uitstekend geschikt voor tal van toepassingen. 

Waarom de HIGHTEC OVERALL 

• CE-type cat III type 5/6 voor gevaarlijke stoffen. 
• Een dubbele laag PPSB verbetert de kracht, scheur- en lekbestendigheid van de overalls. 
• De PPSB lagen van de overalls zijn gelamineerd en biedt daarmee een uitstekende 

bescherming tegen 99.8% van de deeltjes ter grootte van 0,5-1 micrometer. 
• Uitstekende afsluiting bij de polsen door een elastische manchet, elastiek aan kap, enkels en 

middel voor een comfortabele pasvorm en maximale bescherming. 
• Ademend materiaal. 
• Beperkte pluisvorming. 
• Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding. 
• Verkrijgbaar in wit, blauw en rood. 

  

 

Formaat Verpakking Artikelnummer

Wit XXL doos à 50 stuks 101769

Wit XXXL doos à 50 stuks 101770

Blauw XXL doos à 50 stuks 101763

Blauw XXXL doos à 50 stuks 101764

http://www.asgro.com
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Handschoenen 

De kans op het overdragen van micro-organismen wordt bij gebruik van handschoenen 
kleiner. Tijdens het werk loopt u namelijk het risico dat uw huid / handen in contact komen met 
schadelijke deeltjes, virussen, bacteriën, etc. 

M-GRIP GROEN CAT II 

 
PREVENT ORANJE CAT II 

 

Formaat Verpakking Artikelnummer

Maat 8 doos à 144 paar 101040

Maat 9 doos à 144 paar 101041

Maat 10 doos à 144 paar 101038

Maat 11 doos à 144 paar 101039

Formaat Verpakking Artikelnummer

Maat 10 doos à 120 paar 101057

http://www.asgro.com
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Adembescherming 

Het Proflow SC Asbestos motorondersteund luchtzuiverend adembescherming systeem, voor 
gebruik bij asbestverwijdering klasse II. Het CE-gecertificeerde systeem bevat twee uiterst 
efficiënte deeltjesfilters P3 en een volgelaatsmasker, goedgekeurd volgens klasse TM3. 
Het systeem voldoet aan alle Europese en nationale eisen voor adembeschermingsapparaten 
die worden gebruikt door asbestverwijderaars. 

 

 

 

Onderdelen Scott powerpak Verpakking Artikelnummer

Scott Vision 2 masker RFF4000 S per stuk 102184

Scott Vision 2 masker RFF4000 M per stuk 102182

Scott Vision 2 masker RFF4000 M/L per stuk 102183

Complete set Verpakking Artikelnummer

Scott Proflow met Vision 2 masker S per set 102095

Scott Proflow met Vision 2 masker M per set 102096

Scott Proflow met Vision 2 masker M/L per set 102117

http://www.asgro.com
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STOFMASKER  

Scott maskers Verpakking Artikelnummer

Scott FH1 2022948 masker halve kap per stuk 105298

Scott FH2 2022949 masker volledige kap per stuk 105299

Scott FH51 / PC 2023116 masker volledige kap + helm per stuk 105297

Halfgelaatsmasker Verpakking Artikelnummer

Scott Halfgelaatsmasker AVIVA - 40 S per stuk 103025

Scott Halfgelaatsmasker AVIVA - 40 M per stuk 103024

Scott Halfgelaatsmasker AVIVA - 40 L per stuk 102018

Type Verpakking Artikelnummer

HIGHTEC FMP3V-CE FFP3 NR D doos à 5 stuks 100117

http://www.asgro.com
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Corona Bureauschermen 

Dit scherm wordt gebruikt  om uw personeel en bezoekers te beschermen tegen het 
overbrengen van het coronavirus. Wij leveren naast de twee standaard afmetingen ook op 
maat gemaakte schermen voor u! De schermen zijn gemaakt van stevig en licht aluminium.  
Er zijn twee uitvoeringen, met een aluminium pootje of met een aluminium bureauklem. 

Wij hebben onze schermen zo gemaakt dat ze vrijwel overal toepasbaar zijn. De schermen 
kunnen worden gebruikt op balies, vergadertafels, bureaus / werkplekken, etc. Op deze manier 
zorgt het scherm ervoor dat het virus zich minder makkelijk kan verspreiden en omdat er 
glashelder pvc raamfolie is toegepast geeft dit hetzelfde vertrouwde beeld als zonder scherm. 

Materiaal en afmeting Verpakking Prijs 

Aluminium en heldere folie, 160 x 65 cm (met 2 x steunpoot) per stuk Op aanvraag

Aluminium en heldere folie, 160 x 65 cm (met 2 x tafelklem) per stuk Op aanvraag

Aluminium en heldere folie, 80 x 65 cm (met 2 x steunpoot) per stuk Op aanvraag

Aluminium en heldere folie, 80 x 65 cm (met 2 x tafelklem) per stuk Op aanvraag

http://www.asgro.com
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HIGHTEC 

HIGHTEC is powered by Asgro en staat voor een meer dan uitstekende prijs / kwaliteit 
verhouding. Deze producten en meer vindt u ondermeer terug in onze catalogus. 

De reden achter het bijzondere succes van HIGHTEC is het bieden van optimale kwaliteit 
middels hoogwaardige producten. Hier doet HIGHTEC nooit concessies aan, want het bieden 
van top kwaliteit is de enige manier om volledig aan uw behoeften als klant te kunnen 
voldoen. Deze producten zijn innovatieve oplossingen, waarmee u als gebruiker sneller, 
veiliger en economischer kan werken. 
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Asgro (Nederland) 
Eendrachtsweg 10 
4131 NS  Vianen 
+31 (0)30 220 29 80 
info@asgro.com 

Asgro (België) 
Wervenweg 1 
4529 PM  Eede 
+32 (0)3 808 18 95 
info@asgro.com 

Asgro (France) 
8 Rue des Forts 
59960 Neuville-en-Ferrain 
+33 (0)3 20 32 98 48 
france@asgro.com 

mailto:info@asgro.com
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