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MMC heeft zich gespecialiseerd in de productie van wasbare beschermingsproducten. MMC voldoet aan de vraag van de 
meest veeleisende klanten en streeft naar de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen op de markt. 
CE-label, ISO 9001, brandveiligheid, Oeko-tex klassen1&2, wasbaar op 95°, ... allemaal eigenschappen (= troeven) die wij 
als standaard beschouwen voor een dergelijk product.

We zetten in op innovatie en gebruiken de meest geavanceerde textiel technologieën om te anticiperen op de markt- 
behoeften en het welzijn van U, onze klant.

MMC presenteert haar nieuwste lancering: een nieuw assortiment wasbare beschermingsproducten die ons huidige 
assortiment matrassen en dekbedden aanvullen.

Onze nieuwe productlijn voor de wasbare beschermingsproducten is ontstaan als reactie op de COVID-19-crisis. Sinds de 
uitbraak in maart 2020 heeft deze wereldwijde gezondheidscrisis geleid tot een ongekend tekort aan medische wasbare 
producten.

In een poging tot een zo groot mogelijke samenwerking om de precaire situatie waarmee zorgverleners tijdens hun strijd 
tegen COVID-19 worden geconfronteerd, heeft MMC haar technologie geheroriënteerd om herbruikbare kleding te kunnen 
maken. Door een waterbestendige en ademende stof als basis te gebruiken (al toegepast in bedbescherming), hebben we 
mede dankzij de inzet van verschillende ziekenhuizen in ons land basis beschermingskleding kunnen produceren.

Onze expertise op het gebied van textiel, dekbedden en matrassen, evenals onze passie voor innovatie en klant- en 
consumentgerichtheid, hebben ertoe geleid dat we de leiding hebben genomen over dit nieuwe project ter ondersteuning 
van de gezondheidssector en de samenleving.

We evolueren met u mee

MMC ZORGT VOOR UW RUST

WE LETTEN OP UW GEZONDHEID

Velamen: We evolueren met u mee

ZORGT SINDS 1971 VOOR UW RUST 

Thuistextiel-
specialisten 
sinds 
generaties
_______

Zorgt voor uw 
rust sinds 
1971

EN LET NU OOK OP UW GEZONDHEID

Velfont presenteert haar nieuwste lancering: een nieuw assortiment sanitairproducten die ons 
huidige assortiment bedaccessoires aanvullen.

Onze nieuwe productlijn voor de sanitaire textielsector is ontstaan als reactie op de 
COVID-19-crisis. Sinds de uitbraak in maart 2020 heeft deze wereldwijde gezondheidscrisis 
geleid tot een ongekend tekort aan medische apparatuur.

In een poging tot een zo groot mogelijke samenwerking om de precaire situatie waarmee 
zorgverleners tijdens hun strijd tegen COVID-19 worden geconfronteerd, heeft Velamen haar 
technologie geheroriënteerd om herbruikbare chirurgische kleding te kunnen maken. Door een 
waterbestendige en ademende stof als basis te gebruiken (al toegepast in bedbescherming), 
hebben we mede dankzij de inzet van verschillende ziekenhuizen in ons land basis sanitaire 
kleding kunnen reproduceren.

Onze expertise op het gebied van thuistextiel, beddengoed en horeca, evenals onze passie voor 
innovatie en klant- en consumentgerichtheid, hebben ertoe geleid dat we de leiding hebben 
genomen over dit nieuwe project ter ondersteuning van de gezondheidssector en de 
samenleving.

VELAMEN S.A. is het Spaanse bedrijf gespeciali-
seerd in de productie en marketing van 
beddengoed en horeca-accessoires. Dankzij haar 
jarenlange ervaring en een hoog specialisatie-
niveau, voldoet Velamen aan de meest veeleisende 
klanten door voor elke specifieke behoefte het 
juiste product aan te bieden.

Het bedrijf bezit de meest geavanceerde 
textieltechnologieën en zet zich duidelijk in voor 
innovatie om te anticiperen op de marktbehoeften 
en het welzijn van zijn consumenten te bieden.

Europees leider in matrasbescherming en 
Spaanse fabrikant van kussens en dekbedden.
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3. GECERTIFICEERDE Producten

• Gecertificeerd bedrijf onder ISO 9001:2015

• Velamen is lid van SEDEX en gecontroleerd onder SMETA-protocol ZC1058900

• OEKO-TEX ® ‘Klasse I’ y OEKO-TEX ‘Klasse II’ Textielkwaliteitscertificering
(2018OK1127 AITEX / 2002AN4162 AITEX)

SANITAIR 
ASSORTIMENT

Voldoet aan de vereisten van norm 13795-1: 2020: Microbiële reiniging / biologische lading, vloeistofpenetratie, microbiële penetratie, 
deeltjesafgifte, treksterkte of breeksterkte en waterbestendig.
• 2020TM0936 certificering afgegeven door AITEX - Textile Research Institute, geaccrediteerd door ENAC
• CE-11337 y CE-11338 Certificering (onafhankelijk laboratorium: ITEL - Instituto Técnico Español de Limpieza).
• Tijdelijk Sanitair Licentienummer: in behandeling

Voldoet aan de vereisten van de volgende normen voor PBM:
• UNE-EN 14126: Beschermende kleding - Prestatie-eisen en testmethoden voor beschermende kleding tegen infectieuze agentia
• UNE-EN ISO 13688: Beschermende kleding - Algemene eisen voor PBM
• UNE-EN ISO 13982: Beschermende kleding voor gebruik tegen vaste deeltjes - Prestatie-eisen voor tegen chemicaliën 

beschermende kleding type 5

PBM ASSORTIMENT
(Overall met capuchon en beschermende 

overall met capuchon)

GECERTIFICEERD 
BEDRIJF, PROCESSEN EN 
SANITAIRE PRODUCTEN

Al onze producten zijn ontworpen om 
MEERDERE KEREN te worden gebruikt, 
omdat ze wasbaar zijn op 95º (30 
gegarandeerde wasbeurten). Daarom 
dragen ze bij aan de duurzaamheid van 
de gezondheidssector omdat er MINDER 
AFVAL wordt geproduceerd.

We zijn niet afhankelijk van derden aan-
gezien WE DE VOLLEDIGE PRODUCTIE- 
KETEN van begin tot eind controleren. 
Hierdoor kunnen we de MINIMALE 
BESTELLING- en LEVERTIJD optimaliseren.

SANITAIR
ASSORTIMENT

PBM  
ASSORTIMENT

Overall met 
capuchon en 

beschermende
overall met 
capuchon
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 •  Tijdelijk Sanitair Licentienummer: in behandeling

Voldoet aan de vereisten van de volgende normen voor PBM:
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Kledingstukken die MULTI-INZETBAAR 
ZIJN DOOR MEERVOUDIG gebruik mo-
gelijk te maken waardoor de kosten voor 
gebruik en opslag worden geminimali-
seerd, WAARDOOR op de middellange / 
lange termijn wordt bezuinigd.

EU-KWALITEIT verzekerd. Garandeert 
ook meer PRIJSSTABILITEIT en beter 
VRAAGPIEK MANAGEMENT.

Een oplossing op maat

1. HERBRUIKBARE PRODUCTEN

2. EU-VERVAARDIGDE PRODUCTEN

3. GECERTIFICEERDE PRODUCTEN
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Medical Mattress Care
Wasbare beschermingsproducten

Gecertificeerde Producten  

Ref. 570 815 02
Ref. 570 820 02

95ºHERBRUIKBARE OVERALL MET 
CAPUCHON

Waterbestendig en ademend Breathable

HERBRUIKBARE OVERALL 
MET CAPUCHON 
(VERSIE MET VEILIGHEIDSSLUITING)

Waterbestendig en ademend

PBE

PBE

ONS ASSORTIMENT (III) 
PBM

GECERTIFICEERDE Producten: Ons Bereik (III)

HERBRUIKBAAR

WATERBESTENDIG

ADEMEND

SAMENSTELLING:

Binnenste stof:
100% Gebreid polyester

Buitenmembraan: 100% 
Polyurethaan, waterbestendig 
en ademend

HERBRUIKBARE 
SANITAIRE CAPUCHON
Geschikt voor chirurgisch gebruik
Waterbestendig en ademend

HERBRUIKBARE
SANITAIRE OVERMOUWEN
Geschikt voor chirurgisch gebruik
Waterbestendig en ademend

GECERTIFICEERDE Producten: Ons assortiment (II)

Ref. 570 825 02 000 000
Ref. 570 825 02 00L000

95º

HERBRUIKBAAR

WATERBESTENDIG

ADEMEND

SAMENSTELLING:

Binnenste stof:
100% Gebreid polyester

Buitenmembraan: 100% 
Polyurethaan, waterbestendig 
en ademend

ONS ASSORTIMENT (II)

HERBRUIKBARE 
SANITAIRE CAPUCHON
Geschikt voor chirurgisch gebruik
Waterbestendig en ademend

HERBRUIKBARE
SANITAIRE OVERMOUWEN
Geschikt voor chirurgisch gebruik
Waterbestendig en ademend

GECERTIFICEERDE Producten: Ons assortiment (II)

Ref. 570 825 02 000 000
Ref. 570 825 02 00L000

95º

HERBRUIKBAAR

WATERBESTENDIG

ADEMEND

SAMENSTELLING:

Binnenste stof:
100% Gebreid polyester

Buitenmembraan: 100% 
Polyurethaan, waterbestendig 
en ademend

ONS ASSORTIMENT (II)

ONS ASSORTIMENT

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

WASBARE SCHORT
Geschikt voor dagelijks  
gebruik in de zorgsector
Waterbestendig en ademend

SAMENSTELLING VAN ONS ASSORTIMENT
Binnenste stof: 100% Gebreid polyester
Buitenmembraan: 100% Polyurethaan, waterbestendig en ademend

VOORWAS
8 minuten 40ºC. Neutrale zeep zonder bleekmiddel. Spoel gedurende 2 minuten uit met koud water.

WASSEN
2 minuten 90ºC. Neutrale zeep zonder bleekmiddel. 1e spoeling 5 minuten 40ºC.  
2e spoeling 5 minuten koud water.

DROGEN EN STRIJKEN
Maximaal 80ºC in de droger. Kan in de zon worden gedroogd. Niet strijken. 
Niet chemisch reinigen met oplosmiddelen.

WAARSCHUWING!
GEBRUIK GEEN ENKEL CHEMISCH PRODUCT, SLECHTS NEUTRALE ZEEP.
GEBRUIK GEEN ZUUR EN ALKALI (CHLOOR, WATERSTOFPEROXIDE, NaOH):  
DEZE VERNIETIGEN HET MEMBRAAN.

Dit product moet voor het eerste gebruik en na elk gebruik worden gewassen. Respecteer de volgende instructies:

WASBARE CAPUCHON
Geschikt voor dagelijks  
gebruik in de zorgsector
Waterbestendig en ademend

WASBARE OVERMOUWEN
Geschikt voor dagelijks  
gebruik in de zorgsector
Waterbestendig en ademend

Dokters, tandartsen, kiné, wzc’s, 
ziekenhuizen, ...

WASBARE VOORBINDSCHORT
Geschikt voor dagelijks  
gebruik in de zorgsector
Waterbestendig en ademend

WASBARE OVERALL MET CAPUCHON
Waterbestendig en ademend


