
MacBook
Apple Watch

Beats Studio Buds

Meer dan 500  prijzen om te winnen!

Probeer. 
Deel.

Win
Om kans te maken op fantastische 
prijzen, hoeft u alleen maar het 
3MTM Onderhoudsvrij herbruikbaar 
ademhalingsmasker 4000+ serie uit 
te proberen en ons te vertellen wat 
u ervan vindt! 
Zie actiepakketten voor informatie over hoe u kunt deelnemen.

Apple is geen deelnemer of sponsor in deze actie. Beats Studio Buds 
is een handelsmerk van Beats Electronics, LLC. Macbook en Apple Watch 
zijn handelsmerken van Apple Inc. Algemene voorwaarden van toepassing. 
Zie www.4000pluspromotion.3m.com/termsandconditions voor details.  
Sluitingsdatum 30 november 2022.

Nu gemakkelijker 
ademen.
3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar 
ademhalingsmasker 4000+ serie Verkrijgbaar bij:



MacBook
Apple Watch

Beats Studio Buds

Meer dan 500  prijzen om te  winnen!

Verkrijgbaar bij:

3M™ Onderhoudsvrij herbruikbaar 
masker 4000+ serie

Om kans te maken OP 
fantastische prijzen, hoeft u alleen 
maar het 3M™ Onderhoudsvrij 
herbruikbaar masker 4000+ serie 
uit te proberen en ons te vertellen 
wat u ervan vindt!

Draagcomfort
• Zachte en flexibele gelaatsafdichting
• Lichtgewicht en goed gebalanceerd masker 
•  Met laag profiel en ergonomisch ontwerp voor een optimaal 

gezichtsveld 
•  Gemakkelijk verstelbare banden voor stevige en comfortabele 

pasvorm

Ademhalingscomfort
•  Nieuw verbeterd ventielsysteem vermindert de ademweerstand 

met meer dan 30%*
•  Ontworpen met elektrostatische filtermateriaal van 3M om een 

lage ademweerstand te bereiken
• Bewezen consequent de CE-norm te overtreffen

Gemakkelijk te gebruiken
•  Kant-en-klare, onderhoudsvrije constructie met geïntegreerde 

filters
•  Ontworpen om te combineren met oog- en gehoorbescherming 

van 3M
•  Hersluitbare zak om het masker praktisch en schoon op te bergen

*  De uitademweerstand van de 4000+ serie van 3M™ is >30% minder bij 120 l/min piekuitademstroom en >35% minder bij 160 l/min vergeleken met de 4000-serie van 3M™. Resultaten in 2017 
gemeten door 3M onder laboratoriumomstandigheden. De mate van ademhaling is slechts als voorbeeld weergegeven.
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Deel.

Win

3M Nederland B.V.
Veiligheidsproducten
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
2600 BA  Delft
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
Email: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.nl/safety

3M Belgium bvba/sprl
Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel.: +32 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/safety Svp recyclen. Gedrukt in het VK.

©3M 2022. 3M is een handelsmerk van 3M Company. Alle rechten 
voorbehouden. 

Ga voor meer informatie naar  
www.3Msafety.nl/4000plus of  
www.3Msafety.be/4000plus of neem contact op met 
uw lokale vertegenwoordiger.
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