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Beste apotheker, 

De COVID-crisis heeft duidelijk gemaakt dat de apotheker een belangrijke rol vervult in een meer 
geïntegreerde zorg. De apotheek is laagdrempelig en speelt meer dan ooit kort op de bal voor 
mensen met medische noden. 

Pharmes ondersteunt de apotheker daarbij als eerstelijnszorgverstrekker èn als ondernemer.  
Het is onze missie de apotheker te ontzorgen en bij te staan met een aanbod van kwalitatieve 
investeringsgoederen, labo-benodigdheden, medical devices en een innovatief portofolio 
Healthcare producten (OTC). 
Pharmes moedigt zijn medewerkers, leveranciers en klanten aan mee te 
denken over kwaliteit, duurzaamheid en lokale service. Belgische en 
Europese merken van superieure klasse zorgen voor de toegevoegde 
waarde. 

Pharmes profileert haar als lokale, onafhankelijke partner 
met meer dan 20 jaar expertise.
Met een focus op:
- Kwaliteit
- Service
- Persoonlijk contact
- Exclusief apotheek

Sven Martens & Jeremy Coessens 
Bestuurders Pharmes BV

De lokale partner
van de apotheker

WIJ MAKEN SAMEN HET VERSCHILPHARMES
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LUCHTREINIGERS MET HEPA FILTER

Als apotheker ben je verantwoordelijk voor de kwa-

liteit en de aflevering van producten en diensten 

op maat van de patiënt. Naast het veilig afleveren  

van geneesmiddelen, OTC-producten en het verlenen 

van farmaceutische zorg, onderscheid je u als geen 

ander met maken van magistrale en officinale berei-

dingen op maat van de patiënt.  Kwalitatieve inves-

teringsgoederen en labomaterialen staan mee aan 

de basis om deze absolute toegevoegde waarde  

te benadrukken.
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Tijdswinst
• Alles in één recipiënt
• Geen andere labomaterialen
• Quasi geen afwas meer

Kwaliteit/Hygiëne
• Geen cross-contaminatie
• Maximale homogeniteit
• GMP-conform

Hoger rendement
• Automatische bereiding
• Minimale handeling
• Maximale time management

Samix® is een innovatieve aanvulling van de bereidings-
apotheek. Het bespaart niet alleen tijd maar verhoogt 
daarbij de productkwaliteit aanzienlijk. Met de verschil-
lende zalfpotten en accessoires, is deze technologie in 
de bereidingsruimte een zekerheid voor een hogere 
stabiliteit van het recept. Daarbij biedt de kwalitatieve 
verpakking een garantie op juist en veilig gebruik voor 
zowel de gebruiker 
als de patiënt.

Innovatieve aanvulling
in de bereidingsapotheek

Pharmes exclusieve verdeler Samix

LABO-APPARATUUR

DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
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V1000100 PRODUCT NUMMER V100613-SX 

 AUTOMATISCHE LIFT-FUNCTIE 

N/A GEINTEGREERDE MIX PROGRAMMA’S 

15 ML -500 ML MIXING VOLUME 15 ML - 1000 ML

220 W MIXING POWER MOTOR 550W

650 - 2100 TPM DYNAMISCHE SNELHEDEN (120)250 - 2500 TPM 

LXBXH 30 X 30 X 65 CM AFMETINGEN LXBXH 35, 6 X 22, 1 X 64,2 CM 

9,5 KG GEWICHT 16 KG

 STARTER PACK 

CNK SAMIX POTTEN AANTAL

3541-604 SAMIX - POT 15/28 ML + WIT DEKSEL 10 STUK

3542-925 SAMIX - POT 30/42 ML + WIT DEKSEL 10 STUK

3542-933 SAMIX - POT 50/70 ML + WIT DEKSEL 10 STUK

3542-941 SAMIX - POT 100/140 ML + WIT DEKSEL 10 STUK

3542-958 SAMIX - POT 200/280 ML + WIT DEKSEL 5 STUK

3542-966 SAMIX - POT 300/390 ML + WIT DEKSEL+ VIJS 5 STUK

3542-982 SAMIX - POT 300/390 ML + WIT DE.KSEL 5 STUK

3542-974 SAMIX - POT 500/600 ML + WIT DEKSEL + VIJS 4 STUK

3542-990 SAMIX - POT 500/600 ML + WIT DE.KSEL 5 STUK

3543-006 SAMIX - POT 1000/1250 ML + WIT DEKSEL 3 STUK

3631-488 SAMIX - POT 30/42 ML + GROEN DEKSEL 10 STUK

3631-496 SAMIX - POT 50/70 ML + GROEN DEKSEL 10 STUK

3631-504 SAMIX - POT 100/140 ML + GROEN DEKSEL 10 STUK
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Geavanceerde 
mengtechnologie

ES500
Economisch 
+ Efficiënt

U1000
Universeel 
+ Krachtig

SAMIX® POTTEN - LEKVRIJ - UITZONDERLIJKE KWALITEIT
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LABO-APPARATUUR
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POMP
Extraheren van de zalf
Zalfpotten van 300ml- 1000ml

VIJS
Extraheren 
van de zalf
Uit zalfpotten 
van 300ml-500ml

SAMIX ZALFPOT
De hele bereiding in één recipiënt
Afwegen – Mengen - Afleveren

• Alle ingrediënten tegelijkertijd in de zalfpot afwegen
• Gesloten omgeving voorkomt luchtinlaat
• Eindproduct is consistent en van een superieure kwaliteit
• Hygiënisch gebruik door de patiënt
• 15ml – 1000ml

DSP-SCHIJF (WEGWERP)
voor 15-200ml
Deze gepatenteerde wegwerp mengschijfjes zorgen voor een 
trituratie effect en dus een fijnere en homogenere menging. 
Het DSP-schijfje kan ‘geklikt’ worden op de arm die samen het 
mengtool vormen. De coating van titanium van de assen minima-
liseert slijtage en verbetert de afvoer van wrijvingswarmte.  

DSPSMB-BLAD (STANDAARD)
voor 15-1000ml
Deze standaard mengbladen zijn speciaal ontworpen voor 
Samix® zalfpotten. Hun vorm en functie zorgen voor een 
optimale menging. 

DOSEERPLUG
Verkleinen van de zalfpot opening
van 1mm – 4mm

CANULE
Nauwkeurig doseren
met en zonder dop

Nadat het mengproces 
voltooid is, bevindt het 
DSP-schijfje zich onder 
het hoofddeksel van de 
zalfpot en kan verwijderd 
worden of gewoon in de 
zalfpot blijven.

Bovendien zorgen de con-
tactoppervlakten tussen 
de mengbladen en de 
binnenwand van de zalf-
pot voor het verkleinen 
van de grondstoffen in het 
mengproces.  De coating 
van titanium van de assen 
minimaliseert slijtage en 
verbetert de afvoer van 
wrijvingswarmte en dus 
een fijnere en homogenere 
menging.



SAMIX STARTER PACKS
START SNEL EN GEMAKKELIJK 

EN VOORDELIG

U500 
DE WERKER

U1000 
HET 

MEESTERSTUK

STARTER PACKS ES500 U1000

SAMIX POT 15/28 ML + WIT DEKSEL 10 STUK  

SAMIX POT 30/42 ML + WIT DEKSEL 10 STUK  

SAMIX POT SFL/70 ML + WIT DEKSEL 10. STUK  

SAMIX POT 100/140 ML + WIT DEKSEL 10. STUK  

SAMIX POT 200/280 ML + WIT DEKSEL 5 STUK  

SAMIX POT 300 /390 ML + WIT DEKSEL+ VIJS 5 STUK  

SAMIX POT S00/600 ML + WIT DEKSEL+ VIJS 4 STUK  

SAMIX POT 1000/1250 ML + WIT DEKSEL 3 STUK  

SAMIX MENGER SET TOT 500 ML  N/A 

SAMIX MENGER SET TOT 1000 ML N/A  

L
A

B
O

-A
P

PA
R

A
T

U
U

R

PAG. 08



SAMIX®
BIODEGRADEERBARE VERPAKKINGEN

Introductie van een gloednieuwe productlijn: alle potjes zijn volledig 
biologisch afbreekbaar. Al deze Biodegradeerbare verpakkingen 
van Samix® worden exclusief verzonden in milieuvriendelijk 
en duurzame verpakkingen.

INNOVATIE

 IN ONT-
WIKKELING

PAG. 09
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SAMIX®
DOSING SYTEMS 
Met de praktisch te gebruiken  pompjes kan u in exacte 
doses halfvaste bereidingen en vloeistoffen afleveren 
met doseervolumes tussen 0,5 ml en 1 ml.



MKV 3910 MEDILINE KOELKAST VOOR UW MEDICIJNEN (DIN 58345)

Temperatuur

Afwijking 0,6 °C/uur

Figuur 2: DIN 58345 koelkastTemperatuur

Afwijking 2,7 °C/uur

Figuur 1: Standaard koelkast

De Liebherr MKv 3910 medicijnkoelkast 
biedt 360 liter koelruimte met een 
temperatuurbereik tussen +2 °C en 
+15 °C. De zelfsluitende deur en de vijf 
verstelbare draagroosters zijn praktisch 
in gebruik. Indien gewenst kunnen er 
max. 10 AluCool of MediCool laden met 
vakverdeling geplaatst worden 
(accessoire).
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MKV 3910 MEDILINE KOELKAST VOOR UW MEDICIJNEN (DIN 58345)
Vaccins - Insuline - Medicatie - Grondstoffen

DIN staat voor ‘Deutsches Institut für Normung’ (Duitse nationale
normeringsinstantie). Het DIN vaardigt in Duitsland geldende 
normen uit. DIN 58345 is de norm voor een medicijnkoelkast die 
wordt gebruikt om medicijnen bij eentemperatuur van +5 °C op 
te slaan. DIN 58345 geeft de laatste technologische vorderingen 
weer en stelt precies geformuleerde eisen vast in relatie tot
medicijnkoelkasten.

•  Dynamisch koelsysteem met een stabiele bedrijfstemperatuur tussen +2 °C tot +8 °C
•  Een veiligheidsthermostaat tot +2 °C (de koelkast kan dus nooit kouder worden dan +2 °C)
•  Stroomuitvalmelder die tenminste 12 uur een signaal kan afgeven met een eigen accu
•  Automatisch ontdooisysteem, ingebouwde smeltwaterverdamping
•  Temperatuur controleerbaar door digitaal temperatuurdisplay
•  Optische- en akoestische signalen bij temperatuuralarmering
•  Temperatuurbereik tussen +2 °C en +15 °C
•  Draagplateau’s die een belasting kunnen hebben van 100 kg/m
•  Maximaal geluidsniveau 60 db(A).
•  Met antivries en beschermplaat 
•  Zelfstluitende deur met  
 hevelgreep (hefboom)
•  Standaard 
 sleutelvergrendeling
•  Beschikbaar tot 
 maximum 10 lades 
 (100% op maat in te richten)
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Verkijgbaar in verschillende 
maten (bxdxh):

•  Tafelmodel: 
 597 x 620 x 820 mm
 160 liter - tot 4 lades

•  Kastmodel: 
 600 x 620 x 1840 mm
 360 liter - tot 10 lades

Tip: ga steeds even na in de 
handleiding van uw Liebherr koelkast of 
deze geschikt is voor de opslag van geneesmiddelen

VRAAG NAAR AL ONZE VERSCHILLENDE MODELLEN



KIRSCH KOELKAST 
PRO-ACTIVE SERIES MET HEVELGREEP (DIN 58345)
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•  Dynamisch koelsysteem met een stabiele bedrijfstemperatuur tussen +2 °C tot +8 °C
•  Een veiligheidsthermostaat tot +2 C (de koelkast kan dus nooit kouder worden dan +2 °C)
•  Stroomuitvalmelder die tenminste 30 uur een signaal kan afgeven met een eigen accu
•  Automatisch ontdooisysteem, ingebouwde smeltwaterverdamping
•  Temperatuur controleerbaar door digitaal temperatuurdisplay
•  Optische- en akoestische signalen bij temperatuuralarmering
•  Temperatuurbereik tussen +2 °C en +15 °C.
•  Zelfsluitende deur met hevelgreep
•  Standaard sleutelvergrendeling

 Verschillende modellen verkrijgbaar (bxdxh):
 •  MED-288 PRO ACTIVE: 670 x 700 x 1240 mm - 280 liter - 5 lades
 •  MED-340 PRO ACTIVE: 670 x 680 x 1810 mm - 330 liter - 9 lades
 •  MED-468 PRO ACTIVE: 740 x 795 x 1810 mm - 460 liter - 9 lades
 •  MED- 520 PRO ACTIVE: 770 x 760 x 1955 mm - 500 liter - 12 lades

PHARMES, UW SPECIALIST IN STABIEL KOELEN



Min 2° C - Max 8° C

Iedere dag van het 
jaar temperatuurregistratie

Juiste omstandigheden 
bewaren

Rapport voor FAGG  
en Groothandel

PHARMES REGISTREERT EN BEWAAKT 
DE TEMPERATUUR VAN UW MEDICATIEKOELKAST 
24/24 HET HELE JAAR DOOR

Controle temperatuur 
koelkast in apotheek

24 360° service in een 
uniek all-in abonnement

Registratie: iedere 5 min

24/24 - het hele jaar door

Wekelijks en/of maandelijks  

rapport per Mail

Alarmering bij afwijking grenswaarden 

< 2°C of > 8°C én stroomuitval

Wij installeren het Tempcare 

systeem ter plaatse (na afspraak)

Betrouwbaar en continu controlesysteem

Geen investering, onderhoud of extra-kosten 

(batterij, kalibratie, updates, licenties, credits...)

360°

PAG. 13
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TEMPCARE AS SERVICE

Pharmes controleert en registreert de tem-
peratuur in uw medische koelkast. U als 
apotheker hoeft voortaan geen tijd meer 
te steken in de dagelijkse controle en de  
registratie van de temperatuur van uw koel-
kast. Naast een overzichtelijk en periodiek 
rapport van de gemeten temperatuur, krijgt 
u van ons ook nog een SMS (alarm) als de 
grenswaarden in de koelkast overschreden 
worden.



“De roerder die automatisch de temperatuur corrigeert”

Labo-Apparatuur: up-to-date

Innoveren wil niet altijd zeggen om steeds met nieuwe producten te werken. 
Ook bestaande labo-apparatuur dient up-to-date te zijn en zijn misschien aan vervanging 
toe. Naast een prima prijs/kwaliteitsverhouding is een plaatselijke en lokale service 
een extra troef. Of misschien kan een opleiding net het onderscheidend vermogen zijn 
om innovatiever, sneller en kwaliteitsvollere  producten/bereidingen af te leveren.

ROERDER + VERWARMPLAAT 

Magneetroerder IKA Plate (RCT digital)

GEBRUIKSGEMAK BENADRUKT DOOR EENVOUD: BEDIENINGSELEMENTEN 
VERGELIJKBAAR MET EEN MODERNE SMARTPHONE.

GEHARD GLAS: HOGE ZICHTBAARHEID VAN HET DISPLAY (LCD), 
CHEMISCH BESTENDIG EN GEMAKKELIJK TE REINIGEN. 

ALNICO MAGNEET TECHNOLOGIE VOOR EEN 
SUPERIEURE STABILITEIT VAN TEMPERATUUR EN 
EEN HOGE RESTINDUCTIE EN ZORGT VOOR 
DE PERFECTE WERVELING.

SMARTTEMP® FUNCTIE EN AUTOMATISCHE 
CORRECTIE VAN DE TEMPERATUUR 

TEMPERATUURSONDE 
INCLUSIEF

GEÏNTEGREERDE TIMER 
EN TELLERFUNCTIE

LOCKING 
FUNCTIE 

ROERT VOLUMES 
TOT 20 L (H2O)

De IKA Plate (RCT digital) is de laatste nieuwe magneetroerder ontwikkeld door de marktleider, 
IKA en biedt een ongeëvenaarde technologie, gemaakt voor apothekers die zich kunnen 
concentreren op hun magistrale en officinale bereidingen. 

GEVARIEERDE SNELHEID 
VAN 50-1500 TPM 

TEMPERATUUR 
TOT 0°C – 310° C
 
DIAMETER ALUMINIUM 
PLAAT Ø 135MM

GEWICHT 
2.4 KG

INTERFACE USB 
EN RS232
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Entris® II-  De Beste weegschaal 
voor apothekers

Elke Sartorius-balans staat garant voor uitstekende kwaliteit en duurzaamheid

Wat u als apotheker ook weegt, de nieuwe Entris® II-  is voor u de beste keuze: 

Een ongeëvenaarde waarde gekoppeld aan een voordelige prijs en futureproof. 

Deze balansen bieden daarbij Led-touchtechnologie en 12 ingebouwde toepassingen. 

Neem daarbij dat deze balansen ondersteund worden door 150 jaar Duitse 

technische expertise en u vindt gemakkelijk een Entris II Balans die precies 

voldoet aan uw specifieke behoefte en kwaliteitseisen als apotheker.

PAG. 15
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Future Proof
Up- to-date en klaar voor de toekomst

1. Het juiste model: Al onze modellen 
met een leesbaarheid van 0.1 mg tot 
10 mg zijn conform de richtlijnen van 
de weegschalen voor gebruik in 
de apotheek.

2. 12 Ingebouwde applicaties met GLP/
GMP compliant afdruk waaronder:
a. Wegen/doseren
b. Tellen
c. Percentage wegen
d. Mengen/Netto totaal
e. Controle wegen
f. Massa-eenheid conversie
g. …

ENTRIS® II-  DE BESTE PREMIUM 
WEEGSCHAAL VOOR APOTHEKERS

isoCal (interne kalibratie 
en afstelling) 
Zeker van de juiste 
weegresultaten

• Optimale nauwkeurigheid en 
 bedieningsgemak met behulp van 
 een volledig geautomatiseerde interne 
 temperatuur en tijd gestuurde kalibratie 
 en aanpassingsfunctie.
• Garandeert (SOP) – met automatische 
 melding indien de kalibratie buiten het 
 normale bereik is.

Kwaliteit en 
duurzaamheid
De hoogste kwaliteits-
normen ontwikkeld 
in Duitsland.
• Zeer nauwkeurig het 
 hele jaar door
• Snelste stabilisatietijd 
 in zijn klasse
• State-of-the-art weegsensoren
• Bescherming tegen 
 overbelasting
• Zelftest als het toestel opstart
• Gemaakt in Duitsland

Gemakkelijk 
te reinigen
Voor operationele 
efficiëntie en duurzaamheid

• Hoge chemische bestendigheid 
 voor gebruik in labo
• Onderdelen in roestvrijstaal, 
 glas en slijtvast polybutyleen-
 tereftalaat (PBT)
• Onderdelen eenvoudig 
 te demonteren – easy wipe

Hybrid scherm 
Voor uitstekende 
leesbaarheid

• Touchscreen technologie
• Eenvoudig en duidelijke 
 gebruiksinterface
• Plug-and-play
• Detecteert automatisch 
 Sartorius Accessoires 
 (printer/tweede display)
• PC Functie voor eenvoudig 
 aansluiten op PC om 
 weeggegevens over te 
 brengen in spreadsheets (Excel),  
 documenten (Word) of te 
 synchroniseren met de 
 apotheek software.

3. Weegkamer (specifieke modellen) 
• Gemakkelijke toegang
• Eenvoudig te verplaatsen
• Schuifdeuren aan de zijkant
• Kan gebruikt worden 
 als tochtscherm

4. Gemakkelijk te connecteren
• RS 232 (9pins)
• USB type C 

5. Wachtwoordbeveiliging 

Entris® II Laboratory Balances

Entris® II Laboratory Balances
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Entris® II Laboratory Balances

ENTRIS II - 
VERDEELD DOOR PHARMES

MILLIGRAMWEEGSCHAAL 
BCE 423I-1CEU EN BCE 622I-1CEU
• Milligrambalans tot 420 g
• Aflezen(d): 0.001g
• Ijkwaarde (e) 0.01g
• Minimum: 20 mg
• Stabilisatie <1 sec
• Plateau 120mm

ANALYSEWEEGSCHAAL 
BC 224I-1CEU 
• Analyseweegschaal tot 220 g
• Aflezen(d): 0.0001g
• Ijkwaarde (e) 0.001g
• Minimum: 10 mg
• Stabilisatie <1,5 sec
• Plateau 90mm

PRECISIEWEEGSCHAAL 
BC 4202I-1CEU 
• Precisiebalans/
 Bovenweger tot 3.200 g
• Aflezen(d): 0.01g
• Ijkwaarde (e) 0.1g
• Minimum:  500 mg
• Stabilisatie <1 sec
• Plateau 182x182mm

PAG. 17
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De lucht binnen in huis kan tot 5 keer meer vervuild zijn dan de lucht buitenshuis. Ons huis of onze 

apotheek lijkt misschien een veilige plek waar we verontreinigde stoffen kunnen uitsluiten. Maar 

door niet voldoende te verluchten (verwarming/airco) is er een grote kans dat we allergenen en 

pollen binnenskamers insluiten. Bovendien kunnen virussen zich ook gemakkelijker verspreiden 

in gesloten ruimtes en is dit zelfs het ideale klimaat voor het snel vermeerderen van bacteriën. 

Daarom is luchtzuivering in huis of een gesloten omgeving zo belangrijk.

LUCHTREINIGERS

Waarom en Wanneer



VIRUSSEN EN BACTERIËN
Virussen verspreiden zich voornamelijk door de 

lucht. Als we hoesten, niezen of praten bijvoorbeeld. 

Goed ventileren helpt bij het bestrijden van 

virussen (waaronder ook het coronavirus). De 

beste methode van ventileren is het inzetten van 

een goede luchtreiniger tegen virus deeltjes. Met 

een luchtreiniger hou je de luchtcirculatie binnen 

optimaal en met een HEPA filter vang je effectief de 

virusdeeltjes op. 

PAG. 19
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POLLEN 
Pollen van bomen en grassen kunnen zeer krach-

tige allergenen zijn. Zij komen in de ruimte terecht 

waar ze zich kunnen cumuleren en zelfs na weken of 

maanden een piek kunnen bereiken.

HUISSTOF
Ook huisstof kan schadelijke deeltjes bevatten die 

de symptomen van mensen met huisstofmijtaller-

gieën verergeren.

HUIDSCHILFERS VAN HUISDIEREN
Haar en huidschilfers van dieren geven vaak aan-

leiding tot allergie. Ze kleven gemakkelijk aan tex-

tiel en kunnen in de lucht blijven zweven. Daarbij 

kunnen haren en huidschilfers andere allergenen 

in de lucht meedragen zoals pollen,  stofmijt en 

schimmel.

LUCHTREINIGERS

Waarom en Wanneer
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MIA AIR TYPE II
ZUIVERE LUCHT TOT 900M3

De Luchtreinigers van de nieuwe generatie zijn voorzien van antivirale HEPA 14 
filters en verwijderen vervuilingen zoals virussen, bacteriën, pollen, schimmels. 
De actieve koolstoffilters verwijderen ongewenste geuren. De luchtreinigers type 
Mia Air van Deltrian zijn erkend en goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid 
en opgenomen in de lijst als efficiënt in de strijd tegen Covid-19!

• Met Hepa 14 filter
• Met actieve koolstoffilter
• Luchtvolume 900m3/h 
 (=Ruimte: +-120m2)
• Meetsensoren: PM, VOC,TEMP, RH, CO2

• Ventilatorsnelheden: 6
• Bediening via frontpaneel
• Bediening via smartphone
• 66x38x38 cm (hxbxd)
• Voorzien van zwenkwielen
• In wit of antraciet

INVESTEREN IN 
LUCHTREINIGERS 
EN EEN GEZOND 
BINNENKLIMAAT 

IN UW ZAAK IS DUS 
MEER DAN OOIT 

BELANGRIJK
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LABO-APPARATUUR

OPGENOMEN IN LIJST FOD ALS EFFICIËNT 
HULPMIDDEL IN STRIJD TEGEN COVID-19

MIA AIR TOWER
ZUIVERE LUCHT TOT 2000M3

Deze Luchtreiniger van de nieuwe generatie is voorzien van antivirale ULPA 15 filters 
en een UVC lamp die garant staan voor het verwijderen vervuilingen zoals virussen, 
bacteriën, pollen, schimmels. De actieve koolstoffilters verwijderen ongewenste geuren. 
De Luchtreinigers type Mia Air Tower van Deltrian zijn erkend en goedgekeurd door het 
FOD en opgenomen in de lijst als efficiënt hulpmiddel in de strijd tegen Covid-19. De Mia 
Air Tower is daarbij gemaakt voor groter ruimtes.

• Met Ulpa 15 filter en UVC-lamp
• Met actieve koolstoffilter
• Luchtvolume 2000m3/h (=Ruimte: +-250m2)
• Meetsensoren: PM, VOC,TEMP, RH, CO2
• Ventilatorsnelheden: 6
• Bediening via frontpaneel
• Bediening via smartphone
• 151x65x50 cm (hxbxd)
• Voorzien van 
 zwenkwielen
• In antraciet
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GRONDSTOFFEN & HALFFABRICATEN 

PAGINA 25

FLACONNAGE & GELULEN

Pharmes beidt het gamma grondstoffen en flacon-

nage van het Belgische Pharma Chemicals aan.

Deze kunnen aangekocht worden via een partner-

ship met de groothandel of rechtstreeks via de ver-

tegenwoordiger. Een hoge kwaliteit grondstoffen aan 

competitieve prijzen, dat zijn staalharde garanties 

waarvoor u, als apotheker, bij ons terecht kan. 
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GRONDSTOFFEN 
& FLACONNAGE
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GRONDSTOFFEN - Pharma Chemicals, Belgische onderneming
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GRONDSTOFFEN & FLACONNAGE

De aankoop, analyse en herverpakking van onze grondstoffen gebeuren vanuit onze cleanroom faciliteit 
te Woutersbrakel. Onze 100% Belgische organisatie valt daarmee onder de strenge GMP kwaliteitseisen 
en inspectie van het FAGG. Hiermee zijn de kwaliteit en veiligheid steeds lokaal en volledig gewaarborgd.

De nabijheid van onze productie heeft nog andere voordelen. Doordat wij niet afhankelijk zijn van derden, 
zoals externe laboratoria of productiesites, kunnen wij snel inspelen op acute marktbehoeften en zo de 
beschikbaarheid van onze producten op een zeer hoog peil houden.

Ten slotte komt onze snelle 
go-to-market ook ten goede aan 
ons gemiddeld langere vervaldata.

EERLIJKE PRIJZEN
Dankzij onze volledig interne en Belgische operatie houden wij 
onze kosten onder controle. Zo kan u bij Pharma Chemicals 
steeds terecht voor kwalitatieve grondstoffen aan markt 
competitieve prijzen tussen de laagste in de markt!
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KWALITEIT

Hoewel de vraag naar meer Europese API productie na de COVID 
crisis bijzonder actueel is, worden de meeste werkzame stoffen 
en hulpstoffen vandaag nog in China en India geproduceerd. 
Strenge leverancier selectiecriteria liggen dan ook aan de basis 
voor een kwalitatief en veilig product. Bij Pharma Chemicals 
selecteren wij steeds EU GMP compliant leveranciers met 
indien mogelijk CEP certificering op API niveau. 

Wanneer voor heel specifieke API's deze kwaliteitscriteria niet 
mogelijk zijn onderwerpen wij de aangekochte grondstoffen aan 
bijkomende analyses bovenop de reeds strenge Ph Eur eisen om 
alle risico uit te sluiten! Zo bieden wij dankzij ons eigen labo 
bijkomende kwaliteitsgaranties aan een competitieve prijs!

INTERNE QC

Bij Pharma Chemicals kiezen wij er resoluut voor 
om de volledige operationele keten van A tot Z 
in eigen handen te nemen. Wij investeren daarom 
ook sterk in onze eigen QC afdeling waardoor 
we alle analyse werk volgens de vigerende 
farmacopoea intern kunnen uitvoeren.

Ons compleet uitgerust laboratorium beschikt 
onder andere over volgende technologieën: 
HPLC, GC, atomaire absorptiespectrometrie, 
massaspectrometrie, UV-spectrometrie, titratie 
apparatuur,… en een enorme bibliotheek aan 
analytische standaarden en reagentia.

Dankzij de performantie en know-how van ons 
gekwalificeerd team slagen we er in om snel in te 
spelen op bepaalde acute behoeftes, het uitvoeren 
van bijkomende analyses wanneer nodig, het 
ontwikkelen van nieuwe monografieën, of het 
uitvoeren van bijkomend stabiliteitsonderzoek.
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GRONDSTOFFEN & FLACONNAGE

Flaconnage en gelulen

Pharma Chemicals biedt ook een heel assortiment 
van flaconnage. glazen flessen, plastiek flessen, 
bijhorende monturen zoals druppeltellers, neus-
sprays, zalfpotten en aluminium zalftubes. Ze zijn 
allemaal per stuk verkrijgbaar via uw partnership 
bij de groothandel of via uw vertegenwoordigers. 

FLES GLAS BRUIN PP28

FLES PET BRUIN PP18 FLESSEN PLASTIEK DIVERS

FLES GLAS BRUIN PP18 CAPSULES EN MONTURENFLES GLAS TRANSPARANT PP28

POT SNAP SECURE 
VERZEGELBAAR

VERZEGELBARE POTTEN 
VOOR GELULEN

ZALFPOTTEN MET WIT 
SCHROEFDEKSEL ALUMINIUM ZALFTUBES

GELULEN OPAAK 
PER 1.000 OF 10.000

GELULEN TRANSPARANT
PER 1.000 OF 10.000 GELULEN OP KAART
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LED-KRUISEN

PAGINA 30

LETTERS & LEDLIJN

PAGINA 32 

LOCK-E-BOX

PAGINA 34

MEDISAFE & ELELTRONISCHE KLUISJES

PAGINA 36

WACHTDIENSTMONITOR

De apotheker is laagdrempelig en vlot bereikbaar voor 

haar patiënt. Het groene kruis is een publiek symbool 

in de straat dat aangeeft of je open, van wacht of 

gesloten bent. Met meer dan 20 jaar ervaring in uit-

rusting voor apothekers, biedt Pharmes u het groot-

ste assortiment apothekerskruisen met lokale service, 

de veiligste wachtluiken, de modernste elektronische 

kluisjes én een geautomatiseerde monitor met wacht-

dienstregeling aan. Meer weten over onze aanpak? 

Lees dan zeker verder.  
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Met meer dan 20 jaar ervaring in huis maken wij met een 
uitgekiend stappenplan een analyse van de gevel van de apotheek 
en de bestaande signalisatie.

Wij ontzorgen u en staan daarbij garant voor:

Signalisatieplan
• Opmaak van een 
 signalisatie behoefte
• Implementeren

Analyse 
• Gevel van de apotheek 
• De omgeving
• Huidige apothekerskruis 
 en signalisatie

In kaart brengen 
• Eventuele problemen
• Opportuniteiten

Stap 1

Stap 2

Stap 3

PAG. 27
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Signalisatie
Het apothekerskruis is een publiek symbool dat niet 
alleen onderscheidend is maar ook aangeeft of je 
open of van wacht bent.

Onze werkwijze 
STAPPENPLAN

•  De beste kwaliteit en maatwerk

•  Advies van een persoonlijke Project Coördinator

•  Snelle oplevering

•  All-in Service

•  Ervaren installateurs

•  100% Garantie
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Kruis 2 kanten 100 cm

Kruis 1 kant 100 cm

Bevestigingsplaat

Bevestigingsvoet

Standaard Ral 6024
Andere Ral kleuren 
beschikbaar

Standaard Ral 6024
Andere Ral kleuren 
beschikbaar

Specificaties
•  1280 ovale 110°/60° groene LED’s
•  Maximaal verbruik: 70 W (Op een animatiecyclus)
•  Beschermingsindex: IP 43
•  Gewicht: 25 kg

Specificaties
•  2560 ovale 110°/60° groene LED’s
•  Maximaal verbruik: 120 W (Op een animatiecyclus)
•  Beschermingsindex: IP 43
•  Gewicht: 27 kg
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Kruis 2 kanten 120 cm

Kruis 2 kanten 100 cm type S

Bevestigingsvoet

Bevestigingsvoet

Standaard Ral 6024
Andere Ral kleuren 
beschikbaar

Zilver/inox Ral 9006 
Andere Ral kleuren 
beschikbaar

Zwarte Ral 9005 
Andere Ral kleuren 
beschikbaar

Specificaties
•  2560 ovale 110°/60° groene LED’s
•  Maximaal verbruik: 140W 
 (Op een animatiecyclus)
•  Beschermingsindex: IP 43
•  Gewicht: 43 kg

Specificaties
•  2560 ovale 110°/60° groene LED’s
•  Maximaal verbruik: 120 W 
 (Op een animatiecyclus)
•  Beschermingsindex: IP 43
•  Gewicht: 34 kg



     

U
IT

R
U

S
T

IN
G

PAG. 30

Extra dimensie
Wil je uw apotheek optimaal in  
de kijker zetten, dan geeft een 
ledlijn een extra dimensie aan uw 
pand. Kiezen voor letters? Vraag 
ons advies over de verschillende 
mogelijkheden.

Simulatie.
Naast advies en een analyse ter 
plaatse werken onze grafische 
mensen een simulatie uit. Zo heb 
je meteen een beeld van hoe wij 
uw project zullen opleveren.

Letters & ledlijn



     

Signalisatie advies: voorbeelden & realisaties

NA ASSEMBLAGE OP EIGEN BODEM, 
WORDT UW KRUIS EERST GETEST 
IN ONS ATELIER ALVORENS HET BIJ 
U GEPLAATST WORDT.

Niet enkel in kwaliteit maken onze eigen kruisen het verschil, 
ook in energieverbruik scoren wij tot meer dan 50% beter.

PAG. 31
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Made in Belgium
Kwaliteit en na-service van eigen bodem
Niet enkel het apothekerskruis maar ook 
     de belettering wordt gemaakt in België. 
            De plaatsing gebeurt door onze        
                 vakmensen met een passie voor      
                         kwaliteit en service.



Het multifunctionele doorgeefluiksysteem 
Lock‑E‑Box voldoet aan alle minimumvereisten  
voor een modern doorgeefluiksysteem.  
De Lock‑E‑Box heeft een doorgeefluik (kiplade)  
dat ook dienst doet als brievenbus. Op oog‑
hoogte zit een doorkijkvenster zodat de apo‑
theker de patiënt aan het luik kan zien. Ach‑
ter het doorkijkvenster kan (optioneel) een  
informatiehouder worden geplaatst om bij‑
voorbeeld de wachtdienstregeling te tonen.  
De Lock‑E‑Box heeft ingebouwde afhaalkluisjes  
met elektronische vergrendeling waarbij de kluis‑
jes worden geopend met digitale codes. Wie niet 
in de apotheek geraakt, kan immers ook niet de 
sleutel komen halen. 
Bel, parlofoon en toegangsysteem kunnen een‑ 
voudig worden geïntegreerd (optioneel).

Het doordachte ontwerp en het gebruik van de 
beste materialen zijn gericht op absolute veilig‑ 
heid en gebruiksgemak voor de apotheker.  
De Lock‑E‑Box heeft een strak, modern design 
en is geschikt voor plaatsing in de muur en in 
glas. De behuizing is volledig in roestvrij staal, 
ook de binnenafwerking. Het systeem is veilig, 
betrouwbaar en vandalismewerend. Het volledi‑
ge systeem wordt beheerd met een eenvoudige 
app op de meegeleverde tablet. 

Type 2: 7 kluisjes
Afmetingen voorplaat: 
H 978 mm, B 640 mm, D 360 mm

Vrije doorvoer kluisjes: 
2 kluisjes:  B 130 mm,  H 92,5 mm
4 kluisjes:  B 130 mm,  H 140 mm
1 kluisje:  B 130 mm, H 283 mm

Type 1: 2 kluisjes
Afmetingen voorplaat: 
H 978 mm, B 435 mm, D 360 mm

Vrije doorvoer kluisjes: 
B 130 mm, H 140 mm

PROFESSIONELE  
PLAATSING EN MONTAGE

De Lock‑E‑Box kan geplaatst worden in 
muur of in glas en is geschikt voor nieuw‑
bouw, renovatie en integratie in een be‑
staande apotheek. Zowel in muur als in 
glas wordt hetzelfde klemmechanisme 
toegepast. De Lock‑E‑Box Standaard is 
een inbouwkader dat in de opening wordt 
bevestigd en waarin de voorplaat van de 
doorgeefluikkast wordt geklemd door mid‑
del van draadstangen. 

Bij muurmontage is het inbouwkader ge‑
schikt voor muren met een maximum dik‑
te van 30 cm. Bij dikkere muren wordt 
gewerkt met een uitbreidingskader. Glas‑
montage gebeurt met een aluminium kader 
(geplaatst door de raamconstructeur) dat 
boven, onder, links en rechts wordt inge‑
klemd tussen de raamprofielen. Eventuele 
openingen tussen inbouwkader en door‑
geefluikkast kunnen op maat en naadloos 
worden afgedicht met een afwerkplaat in 
hetzelfde materiaal als de voorplaat van de 
Lock‑E‑Box (optioneel). 

Zowel doorgeefluikeenheid als besturings‑
systeem zijn vooraf bekabeld voor een 
gemakkelijke en snelle montage. Alle on‑
derdelen van de Lock‑E‑Box (kastdeurtjes, 
technisch paneel, elektrische sloten, kla‑
vier…) kunnen gemakkelijk worden vervan‑
gen in geval van defect of beschadiging.

BESCHIKBARE TYPES

De Lock‑E‑Box is beschikbaar in twee   
types die verschillen in breedte naar‑
gelang het aantal afleverkluisjes. Beide  
types zijn even hoog. 

CONTACT

Lock‑E‑Box wordt in België exclusief  
gedistribueerd door:

ArsPharma Interior Projects NV.
T. 011 373 766
info@arspharma.be
www.arspharma.be

Lock‑E‑Box is een geregistreerd merk.

Voor, tijdens en na 
de openingsuren

Als apotheker ben je vlot bereikbaar en kan je 

sneller afleveren dan eender wie.  Handig als 

je dat ook voor en na de openingsuren kan. 

Met de Lock-E-Box ontvangt de patiënt of de 

klant een SMS met zijn persoonlijke code. 1234 

op het verlichte klavier en het kastje springt 

automatisch open en jij krijgt een automa-

tische bevestiging van aflevering.
Het multifunctionele doorgeefluiksysteem 
Lock‑E‑Box voldoet aan alle minimumvereisten  
voor een modern doorgeefluiksysteem.  
De Lock‑E‑Box heeft een doorgeefluik (kiplade)  
dat ook dienst doet als brievenbus. Op oog‑
hoogte zit een doorkijkvenster zodat de apo‑
theker de patiënt aan het luik kan zien. Ach‑
ter het doorkijkvenster kan (optioneel) een  
informatiehouder worden geplaatst om bij‑
voorbeeld de wachtdienstregeling te tonen.  
De Lock‑E‑Box heeft ingebouwde afhaalkluisjes  
met elektronische vergrendeling waarbij de kluis‑
jes worden geopend met digitale codes. Wie niet 
in de apotheek geraakt, kan immers ook niet de 
sleutel komen halen. 
Bel, parlofoon en toegangsysteem kunnen een‑ 
voudig worden geïntegreerd (optioneel).

Het doordachte ontwerp en het gebruik van de 
beste materialen zijn gericht op absolute veilig‑ 
heid en gebruiksgemak voor de apotheker.  
De Lock‑E‑Box heeft een strak, modern design 
en is geschikt voor plaatsing in de muur en in 
glas. De behuizing is volledig in roestvrij staal, 
ook de binnenafwerking. Het systeem is veilig, 
betrouwbaar en vandalismewerend. Het volledi‑
ge systeem wordt beheerd met een eenvoudige 
app op de meegeleverde tablet. 

Type 2: 7 kluisjes
Afmetingen voorplaat: 
H 978 mm, B 640 mm, D 360 mm

Vrije doorvoer kluisjes: 
2 kluisjes:  B 130 mm,  H 92,5 mm
4 kluisjes:  B 130 mm,  H 140 mm
1 kluisje:  B 130 mm, H 283 mm

Type 1: 2 kluisjes
Afmetingen voorplaat: 
H 978 mm, B 435 mm, D 360 mm

Vrije doorvoer kluisjes: 
B 130 mm, H 140 mm

PROFESSIONELE  
PLAATSING EN MONTAGE

De Lock‑E‑Box kan geplaatst worden in 
muur of in glas en is geschikt voor nieuw‑
bouw, renovatie en integratie in een be‑
staande apotheek. Zowel in muur als in 
glas wordt hetzelfde klemmechanisme 
toegepast. De Lock‑E‑Box Standaard is 
een inbouwkader dat in de opening wordt 
bevestigd en waarin de voorplaat van de 
doorgeefluikkast wordt geklemd door mid‑
del van draadstangen. 

Bij muurmontage is het inbouwkader ge‑
schikt voor muren met een maximum dik‑
te van 30 cm. Bij dikkere muren wordt 
gewerkt met een uitbreidingskader. Glas‑
montage gebeurt met een aluminium kader 
(geplaatst door de raamconstructeur) dat 
boven, onder, links en rechts wordt inge‑
klemd tussen de raamprofielen. Eventuele 
openingen tussen inbouwkader en door‑
geefluikkast kunnen op maat en naadloos 
worden afgedicht met een afwerkplaat in 
hetzelfde materiaal als de voorplaat van de 
Lock‑E‑Box (optioneel). 

Zowel doorgeefluikeenheid als besturings‑
systeem zijn vooraf bekabeld voor een 
gemakkelijke en snelle montage. Alle on‑
derdelen van de Lock‑E‑Box (kastdeurtjes, 
technisch paneel, elektrische sloten, kla‑
vier…) kunnen gemakkelijk worden vervan‑
gen in geval van defect of beschadiging.

BESCHIKBARE TYPES

De Lock‑E‑Box is beschikbaar in twee   
types die verschillen in breedte naar‑
gelang het aantal afleverkluisjes. Beide  
types zijn even hoog. 

CONTACT

Lock‑E‑Box wordt in België exclusief  
gedistribueerd door:

ArsPharma Interior Projects NV.
T. 011 373 766
info@arspharma.be
www.arspharma.be

Lock‑E‑Box is een geregistreerd merk.

De Lock-E-Box heeft een doorgeefluik (kiplade) dat 
ook dienst doet als brievenbus. Op ooghoogte zit 
een doorkijkvenster zodat de apotheker de patiënt 
aan het luik kan zien. Achter het doorkijkvenster kan 
(optioneel) een informatiehouder worden geplaatst 
om bijvoorbeeld de wachtdienstregeling te tonen. 
De Lock-E-Box heeft ingebouwde afhaalkluisjes 
met elektronische vergrendeling waarbij de kluis-
jes worden geopend met digitale codes. Wie niet 
in de apotheek geraakt, kan immers ook niet de 
sleutel komen halen. Bel, parlofoon en toegang- 
systeem kunnen eenvoudig worden geïntegreerd  
(optioneel). Het doordachte ontwerp en het  
gebruik van de beste materialen zijn gericht op  
absolute veiligheid en gebruiksgemak voor de 
apotheker. 

De Lock-E-Box heeft een strak, modern design en is 
geschikt voor plaatsing in de muur en in glas. 
De behuizing is volledig in roestvrij staal, ook de 
binnenafwerking. Het systeem is veilig, betrouw-
baar en vandalismewerend. Het volledige systeem 
wordt beheerd met een eenvoudige app op de 
meegeleverde tablet.

Het multifunctionele 
doorgeefluiksysteem 
Lock-E-Box voldoet aan alle 
vereisten voor een modern 
doorgeefluiksysteem. 
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Inbouw

Het multifunctionele doorgeefluiksysteem 
Lock‑E‑Box voldoet aan alle minimumvereisten  
voor een modern doorgeefluiksysteem.  
De Lock‑E‑Box heeft een doorgeefluik (kiplade)  
dat ook dienst doet als brievenbus. Op oog‑
hoogte zit een doorkijkvenster zodat de apo‑
theker de patiënt aan het luik kan zien. Ach‑
ter het doorkijkvenster kan (optioneel) een  
informatiehouder worden geplaatst om bij‑
voorbeeld de wachtdienstregeling te tonen.  
De Lock‑E‑Box heeft ingebouwde afhaalkluisjes  
met elektronische vergrendeling waarbij de kluis‑
jes worden geopend met digitale codes. Wie niet 
in de apotheek geraakt, kan immers ook niet de 
sleutel komen halen. 
Bel, parlofoon en toegangsysteem kunnen een‑ 
voudig worden geïntegreerd (optioneel).

Het doordachte ontwerp en het gebruik van de 
beste materialen zijn gericht op absolute veilig‑ 
heid en gebruiksgemak voor de apotheker.  
De Lock‑E‑Box heeft een strak, modern design 
en is geschikt voor plaatsing in de muur en in 
glas. De behuizing is volledig in roestvrij staal, 
ook de binnenafwerking. Het systeem is veilig, 
betrouwbaar en vandalismewerend. Het volledi‑
ge systeem wordt beheerd met een eenvoudige 
app op de meegeleverde tablet. 

Type 2: 7 kluisjes
Afmetingen voorplaat: 
H 978 mm, B 640 mm, D 360 mm

Vrije doorvoer kluisjes: 
2 kluisjes:  B 130 mm,  H 92,5 mm
4 kluisjes:  B 130 mm,  H 140 mm
1 kluisje:  B 130 mm, H 283 mm

Type 1: 2 kluisjes
Afmetingen voorplaat: 
H 978 mm, B 435 mm, D 360 mm

Vrije doorvoer kluisjes: 
B 130 mm, H 140 mm

PROFESSIONELE  
PLAATSING EN MONTAGE

De Lock‑E‑Box kan geplaatst worden in 
muur of in glas en is geschikt voor nieuw‑
bouw, renovatie en integratie in een be‑
staande apotheek. Zowel in muur als in 
glas wordt hetzelfde klemmechanisme 
toegepast. De Lock‑E‑Box Standaard is 
een inbouwkader dat in de opening wordt 
bevestigd en waarin de voorplaat van de 
doorgeefluikkast wordt geklemd door mid‑
del van draadstangen. 

Bij muurmontage is het inbouwkader ge‑
schikt voor muren met een maximum dik‑
te van 30 cm. Bij dikkere muren wordt 
gewerkt met een uitbreidingskader. Glas‑
montage gebeurt met een aluminium kader 
(geplaatst door de raamconstructeur) dat 
boven, onder, links en rechts wordt inge‑
klemd tussen de raamprofielen. Eventuele 
openingen tussen inbouwkader en door‑
geefluikkast kunnen op maat en naadloos 
worden afgedicht met een afwerkplaat in 
hetzelfde materiaal als de voorplaat van de 
Lock‑E‑Box (optioneel). 

Zowel doorgeefluikeenheid als besturings‑
systeem zijn vooraf bekabeld voor een 
gemakkelijke en snelle montage. Alle on‑
derdelen van de Lock‑E‑Box (kastdeurtjes, 
technisch paneel, elektrische sloten, kla‑
vier…) kunnen gemakkelijk worden vervan‑
gen in geval van defect of beschadiging.

BESCHIKBARE TYPES

De Lock‑E‑Box is beschikbaar in twee   
types die verschillen in breedte naar‑
gelang het aantal afleverkluisjes. Beide  
types zijn even hoog. 

CONTACT

Lock‑E‑Box wordt in België exclusief  
gedistribueerd door:

ArsPharma Interior Projects NV.
T. 011 373 766
info@arspharma.be
www.arspharma.be

Lock‑E‑Box is een geregistreerd merk.

In muur of venster
De Lock-E-Box kan ingebouwd worden in een muur of venster. 
Hierdoor kan u van binnenuit de kastjes vullen. De Lock-E-Box kan 
daarbij dienst doen als doorgeefluik tijdens de wacht. Voor een  
vervanging van het huidige wachtluik, bespreken wij samen met u  
de mogelijkheden.

Voorbeelden & realisaties

7 KLUISJES

7 KLUISJES2 KLUISJES

Op de muur of vrijstaand
U kan als apotheker ook kiezen 
om uw huidig wachtluik te houden 
en de Lock-E-Box op de muur te 
plaatsen of vrijstaand te integreren 
in een totem. Hierdoor creëer 
je 2 kluisjes extra. 

9 KLUISJES
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Beschikbare types

Opbouw
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Kwaliteit

Een Medisafe doorgeefluik js volledig gemaakt  
in lichtglanzend roestvrij staal (inox) en werd  
in België ondertussen bij meer dan 1.400 
apothekers geplaatst. Daarbij is de Medisafe 
moduleerbaar en kan deze in zijn geheel of 
per onderdeel geïnstalleerd worden.

Veiligheid

De apotheker is via de Medisafe volledig af-
geschermd van de patiënt. De platen van Medi- 
safe zijn zelfs kogelwerend. Ook functioneert  
de Medisafe op laagspanning (12 V) zodat  
het systeem niet om de 5 jaar dient gekeurd 
te worden.

MediSafe en Elektronisch kluisjes

Met de Medisafe is er geen enkel fysiek contact meer tussen de apotheker en de patiënt. 

Naast een doorgeef- of wachtluik kan de Medisafe uitgerust worden met elektronische  

kluisjes. De Medisafe kan zowel in de muur als in glas geplaatst worden en wordt via een kader 

vastgeklemd. Of het nu gaat over een nieuwbouw, een renovatie of wil u een bestaand wacht-

luik vervangen, onze gespecialiseerde installateurs hebben voor elke situatie een oplossing.

Het wachtluik dat gebruikt wordt door 1.400 apothekers



Futureproof

De Medisafe kan uitgerust worden met elektroni- 
sche afhaalkluisjes. Wanneer de bestelling van de 
patiënt klaar is voor afhaling, stuur je de patiënt 
via een softwareprogramma een SMS met een  
unieke pincode of kleurencode. Op het moment 
dat de patiënt de code ingeeft op het verlicht 
display, springt het kastje open. De code ver- 
dwijnt op het moment het kastje (automatisch) terug 
dicht is.

Doordacht met Geowacht

De Medisafe Vision is voorzien van een plaats om een 
Geowacht monitor te plaatsen. Zo hoeft u nooit nog 
zelf de wacht uit te hangen en wordt dit automatisch 
geafficheerd. Daarbij kan je tijdens de wacht commu-
niceren via een videocamera die gekoppeld wordt aan 
je smartphone. Zelfs als je niet in de apotheek zou zijn 
kan je communiceren met je patiënt. Meer informatie 
over de Geowacht monitor (zie pagina 36 Geowacht)

PAG. 35

UITRUSTING
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Geautomatiseerde monitor 
met wachtdienstregeling 

voor uw apotheek 
gekoppeld aan Geowacht

24/7 de actuele wachtdienst in uw 
regio zonder manuele tussenkomst

VRIJSTAANDE MONITOR 
GEKOPPELD AAN GEOWACHT

Als alternatief voor het wekelijks 
uithangen van de papieren wacht-
dienstregeling bieden wij u een 
geautomatiseerde digitale oplossing, 
gekoppeld aan Geowacht.

Deze kant en klare oplossing bestaat uit een 
21 inch scherm met bijhorende metalen 
voet (160 cm hoog met vloerplaat van 
40 x 40 cm die zorgt voor een uitermate 
stabiliteit) om te plaatsen in uw etalage of 
ergens binnen uw apotheek.

De display is speciaal ontwikkeld voor 
permanent gebruik en is perfect leesbaar 
zowel overdag als ’s nachts.

Met behulp van een LAN of WIFI verbinding 
toont u in een handomdraai de actuele 
wachtdienst regeling voor uw regio, … 

VRIJBLIJVEND 3 WEKEN UITPROBEREN? HET KAN!

LAAT HET ONS WETEN EN WIJ RESERVEREN METEEN DEMO MODEL VOOR U.
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KLEINE MONITOR VOOR EIGEN INTEGRATIE BINNEN DE APOTHEEK

Kant en klaar, meteen operationeel
Het 10 inch scherm is specifiek ontwikkeld voor permanent 

gebruik en heeft een 500 NIT multitouch display.  In vergelijking 

met een gewone tablet is het beeld dan ook overdag.

Eenvoudige installatie
Het scherm is aan de achterzijde voorzien voor een muurbeugel 

of staander met VESA maat 75×75.  Het toestel kan gekoppeld 

worden op uw bestaande WIFI netwerk maar u kunt ook 

opteren om deze aan te sluiten via een gewone netwerkkabel 

voor een optimale internet verbinding.

Wachtdienstmonitor 
Inbouw kit voor uw Medisafe 
Vision, gekoppeld aan 
Geowacht. 

Naast onze standaard producten hebben wij ook 

samen met Medisafe een inbouwkit ontwikkeld 

voor de Medisafe Vision.  Deze kit bevat een 

wegneembaar display waarbij u alsnog kunt 

opteren om visueel contact te hebben met uw 

klant tijdens de wachtdienst.

Beslist u om te investeren in de Medisafe Vision 

dan kan u meteen opteren voor de optie van 

de wachtdienstmonitor Uiteraard kan deze ook 

achteraf voorzien en geïnstalleerd worden.

Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoor-

diger van Pharmes of stuur een mailtje 

naar info@pharmes.be.
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CLINITEST® RAPID COVID-19

PAGINA 40

CHIRURGISCHE - EN FFP2 MASKERS

PAGINA 42 

KERSENPIT EN WARMTE KNUFFELS

PAGINA 46

KAMBUKKA - DRINKBEKERS

Als apotheker staat u in voor de kwaliteit van uw pro-

ducten en de veiligheid van uw patiënt. Pharmes heeft 

als missie u als apotheker hierin te ondersteunen met 

kwalitatieve gezondheidsproducten. Producten die u 

niet enkel in staat stellen zich te onderscheiden van 

de retail en het online-gebeuren. Maar ook trendy pro-

ducten in de sfeer van gezondheid. “Goodies” die je 

“eens gezien” en “vastgepakt” moet hebben alvorens 

ze gekocht worden. Meer weten?! Think Thirsty” en 

lees zeker verder.

HEALTHCARE
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Exclusieve Distributie

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen
Professionele Sneltest voor diepe of ondiepe staalafname

Specificaties:

•  Testduur: 15 minuten
•  Spoort eiwitten (antigenen) van het SARS-CoV-2
 virus op: OOK NIEUWE VARIANTEN
•  De testkit is direct gebruiksklaar
•  Nasal swab: 97.25% Sensitiviteit, 100% Specificiteit
• Nasopharyngeal swab: 98.32% Sensitiviteit, 99.60% Specificiteit
• Gebruikt door professionelen en goedgekeurd door het FAGG

Doos per 20 stuks (H20): 
CNK 4387-395

Doos per stuk CNK: 4374-351
Doos per 5 stuks CNK: 4374-352

De CLINITEST® Rapid COVID-19 test bevat:

Zelftest voor gebruik thuis
• Testcassette
• Vooraf gevulde extractiebuisje(s) en tips
• Steriele wattenstaafje(s)
• De gebruiksaanwijzing / Verkorte handleiding NL/FR/EN/DU
• QR-Code (instructievideo)

PAG. 39
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Clinitest

Snel - Betrouwbaar - Altijd beschikbaar
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DeltriSafe Type IIR: De referentie in het basisassortiment 
chirurgische maskers van de apotheker

•  Non-woven 3-laags wegwerpmasker
•  Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE > 98%)
•  Spatbestendige laag beschermt tegen bloed en lichaamsvloeistoffen
•  Comfortabel en laat ongehinderde ademhaling toe
•  Kwalitatieve neusclip voor een goede en comfortabele aansluiting
•  Neusclip voorkomt aandampen van de bril
•  Mondmasker van Type IIR met EN14683-certificatie
•  Voldoet aan de CE-markering-vereisten

CNK: 4275-624 – 1 doos 50 st - blauw 
CNK: 4375-374 – 1 doos 50 st - roze*

DeltriSafe+ Type IIR 
Het zelf-desinfecterend mondmasker

Virussen en bacteriën worden dankzij de moleculaire plasmatechno- 
logie (MPG) binnen enkele minuten voor meer dan 99,9% geneutrali-
seerd. De buitenste laag van dit chirurgisch wegwerp mondmasker,  
is voorzien van een virus neutraliserende coating. Deze coating  
(citroenzuur) zorgt ervoor dat de virussen en bacteriën na contacttijd 
worden geneutraliseerd en geen besmettingsgevaar meer vormen.

•  Non-woven 3-laags wegwerpmasker met een virus
•  Neutraliserende coating (citroenzuur).
•  Desinfecteert > 99,9% van de virussen en 
 ziekteverwerkers op het masker
•  Veilig voor de huid en milieuvriendelijk
•  Comfortabel en laat ongehinderde ademhaling toe
•  Kwalitatieve neusclip voor een goede en comfortabele aansluiting
•  Neusclip voorkomt aandampen van de bril
•  Mondmasker van Type IIR met EN14683-certificatie
•  Voldoet aan de CE-markering-vereisten

CNK: 4441-325 - een doos 50 stuks - blauw 

Exclusieve Distributie

BELGISCHE
INNOVATIE!



•  Ontwikkeld, gecertificeerd en geproduceerd in België 
•  Filtert tussen 99,9% van de deeltjes in de lucht
•  Zachte en comfortabele elastieken over het hoofd
•  Individueel verpakt in doos van 30 stuks
•  CE 0493 - EN149:2001+AI2009

PAG. 41

HEALTHCARE

Nieuw  Medimundi, het FFP2 
masker in uw basisassortiment

Kwaliteit voor hoog-
risico-patiënten,
reizigers en 
zorg-verstrekkers

Bescherm jezelf én de mensen rondom jou.

• Lokale kwaliteit
• Maximale bescherming
• Comfortabel
• Individueel verpakt
• Snelle levering
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Kersepitje is het originele kersenpitkussen dat 25 jaar geleden in Antwerpen 

werd bedacht. Ondertussen is het gamma uitgebreid en is er voor ieder wat wils. 

100% natuurlijk én machine-wasbaar op 30 °C. Ontdek alle formaten en toepas-

singen van de warmtekussens en hoe deze (jong en oud) heerlijk laten ontspan-

nen, spierpijnen en buikkrampjes verzachten.

PRO FYSIO KERSENPITKUSSENKERSEPITJE MET AROMASPRAY

CHERRY BELLY BABY CHERRY BELLY

Steun 
Bednet!

Handgemaakt 
in BELGIË

Kersenpit
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KERSEPITJE MET AROMASPRAY

(CERVICO & PICOLO)

• Cervico 3 Aromatics 
    YLANG-YLANG
    ROSEMARY
    EUCALYPTUS 

 Afmetingen: 13 x 55 cm

Kersepitje, het originele kersenpitkussen
Het Kersepitje is de eigentijdse versie van een eeuwenoude Zwitserse traditie. Dit kussentje – gevuld 
met kersenpitten -  warmt eenvoudig en snel op in bijvoorbeeld de magnetron. Het straalt een zalige, 
gelijkmatige warmte af en vormt zich naar het lichaam. Het is ideaal om te ontspannen en gezellig te 

genieten. 

Je kan het ook gebruiken om op de voeten te leggen, bij buikkrampen, nek- schouder en spierpijnen, 
als koud kompres door het kussentje even in de vriezer te steken, of warmtekussen door het kussen 
even in de magnetron op te warmen. 

• Picolo 3 Aromatics 
    YLANG-YLANG
    ROSEMARY
    EUCALYPTUS  

 Afmetingen: 13 x 26 cm
  

Handgemaakt 
in BELGIË

IDEAAL 
KERST 

CADEAU
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• Poes
• Bij
• Lieveheersbeestje
• Vlinder

HET 
IDEALE 

CADEAU 

CHERRY BELLY DÉ WARMTE KNUFFEL

CHERRY BELLY BABY

Cherry Belly Baby, een veilige, zachte, 
warmteknuffel voor onze kleinste gebruikers.
Voor de allerkleinsten werd de Cherry Belly Baby in het leven 
geroepen met een hartje in lijnzaad, zonder lussen of loshangende 

onderdelen. Een super zacht knuffeltje met felle kleurtjes.

CHERRY BELLY, tovert alle knuffeldieren 
om in een warme kindervriend!
Het kersenpitkussentje in de buik van de knuffel is niet alleen pure verwennerij voor  

onze oogappels, maar ook een bron van weldaad, ideaal bij spierpijntjes en (buik)

krampjes.
Handgemaakt 

in BELGIË

• Olifant
• Knorretje
• Hond
• Kat

• Bednet Poes
• Beer
• Aapje
• Nijlpaard

PP:
€ 19,95
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• ProFysio Kersenpitkussen Riem 125 x 21 cm

ProFysio, het kussen voor therapeutische behandelingen 
die u ook thuis kan verder zetten.
Het ProFysio-kussen – met zijn therapeutische eigenschappen – vormt zich goed 

naar nek, schouders, rug, hoofd, voeten, buik…  De warmte die op het lichaam 

overgebracht wordt, kan pijn verlichten. Ideaal bij spierpijn.

De kussens gevuld met kersenpitten zijn machine-wasbaar en houden de warmte langer vast.

Weetje: na plaatsing in de diepvriezer kan ProFysio 
gebruikt worden als koude-kompres tot het verlichten 
van kwetsuren zoals: bloeduitstortingen, kneuzingen, 
verstuikingen, zwellingen.

KERSENPITKUSSEN

• ProFysio Kersenpitkussen 20 x 40 cm • ProFysio Kersenpitkussen Hoefijzer model

Handgemaakt 
in BELGIË

HEALTHCARE

PROFYSIO, 
THERMAL 
THERAPY
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Het Belgisch merk Kambukka is het Swahili-woord voor 'genieten, profiteren, amuseren'. We hebben 
dit al lang niet meer gedaan, kun je dat geloven? Typisch wij. Ongetwijfeld te druk bezig met het 
maken van de perfecte flessen en food jars. Weet je wat hier zo goed aan is? Genieten, profiteren & 
amuseren, geldt nu zeker ook voor jouw klant.

Maak je geen zorgen over morsen, lekken, reiniging, warme dranken die warm moeten blijven en 
koele dranken die koel moeten blijven. Geniet gewoon van onze uiterst handige en mooie producten.
Daarom is ‘genieten’ zo’n perfecte naam voor ons. Doe mee met de joyride, laat je verleiden door 
onze dodelijk effectieve maar simpele ontwerpen en ontspan.

Kambukka is een Belgisch, 
premium merk dat trendy 

drinkoplossingen ontwerpt 
voor onderweg.

Kambukka is een Certified B Corporation®. Het wettelijk kader van B Corp™ helpt bedrijven 
hun missie te beschermen door duurzaamheid in hun bedrijfs-DNA te integreren.

Certified B Corporations® zijn bedrijven die voldoen aan de hoogste normen van 
geverifieerde sociale - en milieuprestaties, publieke transparantie en wettelijke 
aansprakelijkheid.

Wereldwijd zijn er meer dan 3400 bedrijven verspreid over 71 landen, die dit certificaat 
hebben behaald, denk dan aan bedrijven zoals Tony Chocolonely, Ben & Jerrys, Patagonia, ... .

'Using business as a force for good'

Certifi ed B Corporations are a new kind of business that balances 
purpose and profi t. They are legally required to consider the impact 
of their decisions on their workers, customers, suppliers, community, 
and the environment. This is a community of leaders, driving a global 
movement of people using business as a force for good. 

Curious how people set the tone in life with 
their favorite Kambukka bottle? Make sure to 
check out our social media. set the tone

on our social media
@kambukka

check out our social media. 

Colorcode #6df7e0
#ETNA #Cantaloupe#ETNA #Cantaloupe

Colorcode #6c5e49

#ETNA #BabyPinkGlossy

4 5
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ETNA : KOFFIE/THEEBEKER

ETNA3 IN 1 LIDSNAPCLEAN®UNIVERSAL LID
Dishwasher safe lid  /  BPA free  /  Leak proof  /  Bottom pad  /  Vacuum insulated 18/8 stainless steel

11-01017
Cantaloupe

powder coating

11-01022
Pitch Black

glossy

11-01024
Baby Pink

glossy

11-01025
Deep Teal

powder coating

11-01026
Leopard Brush

gastransfer

11-01027
Yellow Butterfl y

gastransfer

11-01037
Floral Patchwork

gastransfer

We like 
you a latte! 5h11h

300ml

11-01017

11-01026

11-0102411-01025 11-01022

11-0102711-01037

11-01031
Jungle Sunrise

gastransfer

Tea Mesh 
L01017

Tea Catcher 
11-01023

11-01032
Foggy Terrazzo

gastransfer

11-01033
Eucalyptus Leaves

gastransfer

11-01036
Floral Patchwork

gastransfer

9h18h

500ml

11-0103111-0103211-0103311-01036

11-01008
Silver
glossy

11-01028
Denim Blue

glossy

11-01029
Gletcher
glossy

11-01030
Coff ee Brown

1/2 matte

Colorcode #5a5a5a

 #BlackSteel

Colorcode #5a5a5a  #BlackSteel

Colorcode #d6d6d6  #LeopardBrush

11-01010
Black Steel

powder coating

500ml
Grip

Available 
from the 

3rd quarter

Available 
from the 

3rd quarter

1011

• Verkrijgbaar in 300 ml (7 designs)
• Verkrijgbaar in 500 ml (8 designs)
• Vaatwasmachinebestendig deksel
• Vacuüm geïsoleerd 18/8 roestvrij staal
• BPA-vrij
• Lekvrij
• Bodemkussen

3 IN 1 LID SNAPCLEAN® UNIVERSAL LID

ETNA 3 IN 1 LID SNAPCLEAN® UNIVERSAL LID
Dishwasher safe lid  /  BPA free  /  Leak proof  /  Bottom pad  /  Vacuum insulated 18/8 stainless steel

11-01017
Cantaloupe

powder coating

11-01022
Pitch Black

glossy

11-01024
Baby Pink

glossy

11-01025
Deep Teal

powder coating

11-01026
Leopard Brush

gastransfer

11-01027
Yellow Butterfl y

gastransfer

11-01037
Floral Patchwork

gastransfer

We like 
you a latte!

5h 11h

300ml

11-01017

11-01026

11-01024 11-0102511-01022

11-01027 11-01037

11-01031
Jungle Sunrise

gastransfer

Tea Mesh 
L01017

Tea Catcher 
11-01023

11-01032
Foggy Terrazzo

gastransfer

11-01033
Eucalyptus Leaves

gastransfer

11-01036
Floral Patchwork

gastransfer

9h 18h

500ml

11-01031 11-01032 11-01033 11-01036

11-01008
Silver
glossy

11-01028
Denim Blue

glossy

11-01029
Gletcher
glossy

11-01030
Coff ee Brown

1/2 matte

Colorcode #5a5a5a

 #BlackSteel

Colorcode #5a5a5a #BlackSteel

Colorcode #d6d6d6 #LeopardBrush

11-01010
Black Steel

powder coating

500ml
Grip

Available 
from the 

3rd quarter

Available 
from the 

3rd quarter

10 11

5U  11U
300 ML
7 DESIGNS 

500 ML
8 DESIGNS 

ETNA 3 IN 1 LID SNAPCLEAN® UNIVERSAL LID
Dishwasher safe lid  /  BPA free  /  Leak proof  /  Bottom pad  /  Vacuum insulated 18/8 stainless steel

11-01017
Cantaloupe

powder coating

11-01022
Pitch Black

glossy

11-01024
Baby Pink

glossy

11-01025
Deep Teal

powder coating

11-01026
Leopard Brush

gastransfer

11-01027
Yellow Butterfl y

gastransfer

11-01037
Floral Patchwork

gastransfer

We like 
you a latte!

5h 11h

300ml

11-01017

11-01026

11-01024 11-0102511-01022

11-01027 11-01037

11-01031
Jungle Sunrise

gastransfer

Tea Mesh 
L01017

Tea Catcher 
11-01023

11-01032
Foggy Terrazzo

gastransfer

11-01033
Eucalyptus Leaves

gastransfer

11-01036
Floral Patchwork

gastransfer

9h 18h

500ml

11-01031 11-01032 11-01033 11-01036

11-01008
Silver
glossy

11-01028
Denim Blue

glossy

11-01029
Gletcher
glossy

11-01030
Coff ee Brown

1/2 matte

Colorcode #5a5a5a

 #BlackSteel

Colorcode #5a5a5a #BlackSteel

Colorcode #d6d6d6 #LeopardBrush

11-01010
Black Steel

powder coating

500ml
Grip

Available 
from the 

3rd quarter

Available 
from the 

3rd quarter

10 11

9U  18U

Grip 
version

*

*
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ELTON 3 IN 1 LID

3 IN 1 LID

SNAPCLEAN®

SNAPCLEAN®

UNIVERSAL LID

UNIVERSAL LID

Dishwasher safe / BPA free / Leak proof / Tritan renew body / Will not stain or retain odors
Durable with high impact resistance

500ml

750ml 1000ml

11-03019
Ocean Blue

11-03008
Midnight Blue

11-03011
Graphite

11-03012
Nightfall

powder coating

11-03025
Stainless Steel

11-03020
Ice Green

11-03022
Wild Flamingo

11-03021
Apple Blossom

11-03023
Niagara Blue

11-03024
Olive Green

750ml 
Insulated

18h

Hydration 
is no joke 

LAGOON STRAW LID UNIVERSAL LID
Dishwasher safe / BPA free / Leak proof / Tritan renew body / Will not stain or retain odors

Durable with high impact resistance

750ml 1000ml

11-04001
Clear

11-04008
Arctic Blue

11-04006
Rose Lemonade

11-04035
Candy Dance

11-04036
Ultra Marine

Colorcode #ff bdc9

 #RoseLemonade

Colorcode #3b6d4b

 #OliveGreen

ELTON 
INSULATED
Dishwasher safe lid / BPA free / 
Leak proof / Bottom pad / Vacuum 
insulated 18/8 stainless steel

14 15

ELTON : WATERFLES

• Verkrijgbaar in 500 ml / 750 ml / 1000 ml
• Keuze uit 8 kleurdesigns
• Vaatwasmachinebestendig deksel
• Lekvrij
• BPA-vrij
• Tritan Renew
• Vlekt niet en houdt geen geurtjes vast
• Duurzaam met hoge slagvastheid

3 IN 1 LID SNAPCLEAN® UNIVERSAL LID

500 ML

750 ML 1000 ML

PAG. 48
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LAGOON

UNIVERSAL LID SPOUT LID

• Vaatwasmachinebestendig 
• Lekvrij
• BPA-vrij

KAMBUKKA® 
LAGOON

FOR THIRSTY 
LITTLE 

ADVENTURERS

400 ML

RENO INSULATED

UNIVERSAL LID TWIST LID

• Vaatwasmachinebestendig deksel
• Vacuüm geïsoleerd 18/8 roestvrij staal
• Lekvrij
• BPA-vrij
•  Bodemkussen

500 ML

*
*

*

**
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Op zoek naar de meest stijlvolle 
en trendy manier om de Kambukka 
producten te laten zien? 
Onze displays en pancartes 
zijn net zo praktisch als 
de producten zelf!

DISPLAY IN HOUT EN METAAL 
(ZWART GELAKT)

• De houten display met verstelbare 
 planken is ideaal om het Kambukka-
 assortiment uit te stallen.
• Gemakkelijk op te zetten - 
 hang de planken en
 haken waar u wilt
• Biedt plaats aan 90-100 
 Kambukka flessen
• Afmetingen display: 
 B 49,7 cm x H 116 cm x 
 D 36,5 cm
• Op wieltjes

BIJGELEVERDE HAKEN VOOR AC-

CESSOIRES

• Deze haken voor de nieuwe 

 Kambukka accessoires kunnen   

 worden bevestigd aan de 

 houten display,   .

• Afmetingen: B 24 cm x 

 H 68,5 cm x D 31,45 cm
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BORA : LUNCH BOX

• Verkrijgbaar in 400 ml / 600 ml 
• Keuze uit 6 kleurdesigns
• Ontluchter om stoom en druk 
 af te laten voor gemakkelijk 
 openen
• Vaatwasmachinebestendig 
 deksel
• Lekvrij
• BPA vrij 
• Geïntegreerde bodem pad
• 18/8 vacuüm geïsoleerd 
 roestvrij staal

AIR VENT KEEPS FOOD HOT & FRESH

400 ML

ETNA 3 IN 1 LID SNAPCLEAN® UNIVERSAL LID
Dishwasher safe lid  /  BPA free  /  Leak proof  /  Bottom pad  /  Vacuum insulated 18/8 stainless steel

11-01017
Cantaloupe

powder coating

11-01022
Pitch Black

glossy

11-01024
Baby Pink

glossy

11-01025
Deep Teal

powder coating

11-01026
Leopard Brush

gastransfer

11-01027
Yellow Butterfl y

gastransfer

11-01037
Floral Patchwork

gastransfer

We like 
you a latte!

5h 11h

300ml

11-01017

11-01026

11-01024 11-0102511-01022

11-01027 11-01037

11-01031
Jungle Sunrise

gastransfer

Tea Mesh 
L01017

Tea Catcher 
11-01023

11-01032
Foggy Terrazzo

gastransfer

11-01033
Eucalyptus Leaves

gastransfer

11-01036
Floral Patchwork

gastransfer

9h 18h

500ml

11-01031 11-01032 11-01033 11-01036

11-01008
Silver
glossy

11-01028
Denim Blue

glossy

11-01029
Gletcher
glossy

11-01030
Coff ee Brown

1/2 matte

Colorcode #5a5a5a

 #BlackSteel

Colorcode #5a5a5a #BlackSteel

Colorcode #d6d6d6 #LeopardBrush

11-01010
Black Steel

powder coating

500ml
Grip

Available 
from the 

3rd quarter

Available 
from the 

3rd quarter

10 11

6U
600 ML

ETNA 3 IN 1 LID SNAPCLEAN® UNIVERSAL LID
Dishwasher safe lid  /  BPA free  /  Leak proof  /  Bottom pad  /  Vacuum insulated 18/8 stainless steel

11-01017
Cantaloupe

powder coating

11-01022
Pitch Black

glossy

11-01024
Baby Pink

glossy

11-01025
Deep Teal

powder coating

11-01026
Leopard Brush

gastransfer

11-01027
Yellow Butterfl y

gastransfer

11-01037
Floral Patchwork

gastransfer

We like 
you a latte!

5h 11h

300ml

11-01017

11-01026

11-01024 11-0102511-01022

11-01027 11-01037

11-01031
Jungle Sunrise

gastransfer

Tea Mesh 
L01017

Tea Catcher 
11-01023

11-01032
Foggy Terrazzo

gastransfer

11-01033
Eucalyptus Leaves

gastransfer

11-01036
Floral Patchwork

gastransfer

9h 18h

500ml

11-01031 11-01032 11-01033 11-01036

11-01008
Silver
glossy

11-01028
Denim Blue

glossy

11-01029
Gletcher
glossy

11-01030
Coff ee Brown

1/2 matte

Colorcode #5a5a5a

 #BlackSteel

Colorcode #5a5a5a #BlackSteel

Colorcode #d6d6d6 #LeopardBrush

11-01010
Black Steel

powder coating

500ml
Grip

Available 
from the 

3rd quarter

Available 
from the 

3rd quarter

10 11

9U

Your food 
deserves 
the best 

BORA AIR VENT KEEPS FOOD HOT & FRESH

400ml

600ml

Snack 
Container

Microwavable 
Compartment

11-06003
Pink Blossom
gastransfer

11-06005
100% Hasselt
gastransfer

11-06007
Deep Teal

powder coating

11-06004
Misty Rose
1/2 matte

11-06010
Matte Black

powder coating

11-06011
Baby Pink

powder coating

11-06008
Snack Container

Fits both Bora 400 & 600ml
Capacity: 70ml

11-06009
Microwavable Compartment

Only fi ts Bora 600ml
Capacity: 400 ml

6h

9h

Air vent to let steam and pressure off  for easy opening / Dishwasher safe lid / Leak proof
BPA free / Integrated bottom pad / 18/8 vacuum insulated stainless steel

Colorcodes #000000
#BORA #Microwavable

Colorcode #cd928f

#MistyRose

*Available 
from the 

3rd quarter

*

1918

YOUR FOOD DESERVES 
THE BEST

*

*



PHARMES

Hoe bestellen?

Via de klantendienst

Indien u hulp of advies nodig heeft, 
kunt u onze klantendienst contacteren. 
Omwille van praktische redenen kan 
onze klantendienst uw bestelling enkel 
telefonisch aannemen. U ontvangt 
daarna een e-mail om de bestelling af 
te ronden door middel van betaling.

www.pharmes.be
info@pharmes.be
TEL: 053/68 34 30

PHARMES BV • ATOMVELDSTRAAT 8 BUS 2 • 9450 HAALTERT

Via uw vertegenwoordiger

Onze vertegenwoordigers zijn 
het gezicht van Pharmes in uw 
regio. Hij/zij of x hebben 
jarenlange expertise, zijn vlot 
bereikbaar en oplossingsgericht. 
Kortom iemand die luistert 
én adviseert. 

Via de webshop

Op onze webshop staat een 
selectie van de producten uit 
het Pharmes-assortiment en 
kan u als apotheker veilig 
inloggen. De bestelling wordt 
intern verwerkt binnen de 
48 uur (indien voorradig)  
tijdens weekdagen geleverd.


