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Prijslijst 2016 

 
Bioflexxomat T 
Desinfectiemat voor intern transport van personen, karren en stellingen. 
De bodemzijde is vloeistofdicht en voorzien van antislip terwijl de topzijde slijtvast, UV bestendig en 
dampremmend is. 
Door de vormstabiele RVS verstevingingsplaten rondom de mat is het niet nodig de mat aan de vloer te 
bevestigen. 
De kern van de mat bestaat uit  vloeistof absorberend en stabiel kernmateriaal van ongeveer 10 mm dikte. 

 
 
Bioflexxomat TT 
Deze mat is gelijk aan bovenstaande mat maar beschikt tevens over een interne vloeistofdistributie tunnel 
met externe slangtube. 
 
 

            
 

 

 
Wij adviseren voor het gebruik van deze matten een 2% oplossing Virkon S 
(tevens bij ons verkrijgbaar) 
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Bioflexxopomp 
Deze slangenpomp met instelbare tijdschakelklok zuigt voorgemengde desinfectans uit  
de vloeistofhouder aan en pompt deze naar de Bioflexxomat. 
Extra benogdigdheden zijn een 230Volt aansluiting en een vloeistofhouder  
met voorgemengd desinfectans. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bioflexxoturi 
Deze venturipomp met watertimer zuigt desinfectansconcentraat uit de 
vloeistofhouder aan en pompt deze in het ingestelde mengpercentage naar de 
Bioflexxomat. Extra benodigdheden zijn een wateraansluiting en vloeistofhouder met 
desinfectansconcentraat en een 230 Volt aansluiting 

 
 

 
 
 
 
Bioflexxocontainer 
Dit doseervat heeft een slanginvoerhouder en een aanzuigontluchting  
en is vervaardigd uit HDPE ( chemiebestendig ) materiaal  
met een inhoud van 55 Liter. 
 

 

 

 

 

 

 

Artikel   Uitvoering Lengte Breedte  Gewicht vloeistof  prijs 
 

Bioflexxomat T L221*B100 basis  221 cm 100 cm 10 kg tot 5L/m2  € 657,00  
Bioflexxomat T L221*B200 basis  221 cm 200 cm 17 kg tot 5L/m2  € 885,00  
Bioflexxomat T L221*B300 basis  221 cm 300 cm 25 kg tot 5L/m2  € 1.107,00  
Bioflexxomat TT L221*B100 tunnel  221 cm 100 cm 10 kg tot 5L/m2  € 728,00  
Bioflexxomat TT L221*B200 tunnel  221 cm 200 cm 17 kg tot 5L/m2  € 1.014,00  
Bioflexxomat TT L221*B300 tunnel  221 cm 300 cm 25 kg tot 5L/m2  € 1.200,00 
 

Artikel  Maat    Prijs 
Bioflexxopomp: H275*B135*D190 mm  € 565,00  
Bioflexxoturi:  H430*B255*D150 mm  € 565,00  
Bioflexxocontainer: Ø410*H520 mm    € 172,00 
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