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Omschrijving Adv VkpCodesArt codes

CATALOGUS

BNA100 - Neusreiniger 1

Twee zuigniveau's

Prettig voor ouder en kind

Werkt snel en zacht bij verstopte neus

A - assortiment

40199912

€ 54,90Vpe:

Handmatig zuigen niet nodig

Stil en comfortabel zodat uw kindje lekker kan verder slap

Gemakkelijk te reinigen

1402216700101
3

IRT 6020 - ThermoScan beschermdoos
(wit)

beschermdoos voor IRT 6020

A - assortiment

40199911

6 € 14,90Vpe:

4022167100009

IRT 6020 - Oorthermometer ThermoScan
5 + beschermdoos

Temp aanduiding tijdens meting

Met exact temp positie systeem

Oorthermometer - meting tot 0,1°c + beschermdoos

A - assortiment

40199910

6 € 69,90Vpe:

Auto off na 60 seconden niet gebruik

Geheugen voor laatste temp meting

Met gepatenteerde voorverwarmde tip

0402216761020
1

IRT 3030 - Oor themometer

- Nieuw audio alarm

- Nauwkeurige meting binnen 1 seconde

- Betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken oorthermomet

A - assortiment

40148010

6 € 39,90Vpe:

- Gemakkelijk temperatuur interpreteren via aantal beep

- Compact design , gemakkelijk vast te houden

- Betere mogelijkheid schoonmaken tip

4022167330307

PRT 2000 - Thermometer

- Professionele meting binnen 8 sec

- Met koorts alarm (kleur&geluid)

- Gepatenteerde Age Precision technologie

A - assortiment

40148009

9 € 16,90Vpe:

- Memory functie onthoudt laatste meting

- Professionele nauwkeurige meting

- Instelbaar volgens leeftijd - 3 settings

4022167200099

IRT 6020 - Oor thermometer ThermoScan
5

Temp aanduiding tijdens meting

Met exact temp positie systeem

Oorthermometer - meting tot 0,1°c

A - assortiment

40148008

6 € 59,90Vpe:

Auto off na 60 seconden niet gebruik

Geheugen voor laatste temp meting

Met gepatenteerde voorverwarmde tip

4022167602190
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NTF 3000 - Thermometer

Lcd display met kleuren code

Medical technologie (patent)

Dual technologie: touch & no touch

A - assortiment

40148007

6 € 69,90Vpe:

Snelle en accurate meting binnen 2 seconden

Met uitschakelbare alarmfunctie

Met unieke afstandssensor en geleidingslicht

4022167300263

PRT 1000 - Thermometer

Geheugenfunctie voor laatste meting

In 10 seconden tot op 0,1°c

Meting: oraal, rectaal of onder de arm

C - assortiment

40148004

12 € 11,90Vpe:

Zachte en compacte flexibele tip

Geleverd met batterij inbegrepen

Onbreekbaar en waterproof

4022167100252

BPW4500 (iCheck 7) - Bloeddrukmeter

- Verbinding met App "Braun Healty Heart" om te volgen

- Directe interpretatie van gegevens met kleurcodes

- Uniek, modern, intuïtief, ultradun ontwerp

A - assortiment

40199907

6 € 109,90Vpe:

- Leer de impact van uw levenstijl op uw hart

- Eenvoudig positioneringssysteem

- Meer overzicht via schema's, grafieken en data

4022167145000

BPW 4300C - Polsbloeddrukmeter

Smart manager report system

2 X 90 metingen met tijd en datum

EPS positioneringssysteem

C - assortiment

40145007

6 € 59,90Vpe:

Detectie ochtendhypertentie

Automatische uitschakeling

Detectie onregelmatige hartslag

4022167430250

BUA 6150 'ExactFit 3'- Bovenarm
bloeddrukmeter

- Optie om laatste 3 metingen te bekijken alsook gemiddel

- Zacht opblazen voor maximaal comfort

- Eenvoudige in gebruik en ergonomisch

A - assortiment

40199909

4 € 79,90Vpe:

- Ondersteunt 2 gebruikers (2 x 40 geheugens)

- Directe interpretatie van gegevens

- Detectie van onregelmatige hartslag

1402216711650
2

BUA7200 (ActivScan 9) - Bloeddrukmeter

- Eenvoudig te plaatsen manchette met knijpopening

- Volg uw trends gedurende langere perioden

- Comfortabele+intuïtieve bloeddrukmetingen

A - assortiment

40199908

4 € 159,90Vpe:

- Eenvoudig navigatiewiel

- Op elk ogenblik toegang tot uw gegevens via de App

- Zachte opblaastechnologie

4022167172006

Datum afdruk:

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be

25/03/2019 www.befrako.be

BEFRAKOKMO - Zone Molenheide 4081
3520 Zonhoven

Pag. 2/3

BTW-TVA : BE 0463 716 913



25/03/2019 

Omschrijving Adv VkpCodesArt codes

CATALOGUS

BP 6200 - Bloeddruk meter arm

2 x 60 metingen met tijd & datum

Gemidd ochtend-& avondmetingen laatste 7 d

Swiss Valtronic professionele technologie

A - assortiment

40146003

4 € 89,90Vpe:

Automatische uitschakeling na 60 sec

Geleverd met 2 armbanden (s/m en m/l)

Detectie onregelmatige hartslag en hypertensie

4022167620156

LF 40 - Set lensfilters voor IRT

Bpa vrij - latex vrij

Voor alle thermoscan toestellen

Set van 40 lensfilters

T - toebehoren

40199002

6 € 10,90Vpe:

Omkarton = 6 vpe

4022167040619

Datum afdruk:
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BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Linda Jordens 
+32 472 94 65 03 

Linda.Jordens@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 

+32 11 82 37 97 

info@befrako.be  

Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 

Prijslijst geldig van 01/06/2018 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto 
eenheidsprijzen exclusief BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle 
prijzen zijn exclusief de Recupel en BEBAT bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2018, behoudens vergissingen of weglatingen.    

De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan :  
- Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.   
- Code B = goederen zijn  beschikbaar per verpakkingseenheid (vpe) en leverbaar binnen 10  dagen na schriftelijke bestelling. 
- Code T  = toebehoren, enkel leverbaar op bestelling met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De service code houdt in : 
- Code R   = Repair dwz de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2016. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende service 

dienst. 
- Code X   = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd. 

De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd 
toegekend. De wettelijke minimum waarborg periode bedraagt 2 jaar.  

Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300 exclusief B.T.W. Op alle bestellingen, kleiner dan € 300 netto, wordt een transportkost van € 10 
Excl. BTW aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen ten allen tijde aangepast worden onder druk 
van de wijzigende economische omstandigheden. 

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van 
kracht voor het jaar 2018.  

mailto:orders@befrako.be
mailto:spareparts@befrako.be
mailto:finance@befrako.be
mailto:info@befrako.be
mailto:jan.vangestel@befrako.be
mailto:Linda.Jordens@befrako.be
mailto:Koen.evers@befrako.be
mailto:info@befrako.be
http://www.befrako.be/
http://www.singer.be/
http://www.pfaffbelgium.be/
http://www.husqvarnavikingbelgium.be/


 
 

 
 

 
 

 

 

BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Linda Jordens 
+32 472 94 65 03 

Linda.Jordens@befrako.be 

 

 

 

Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 

La liste de prix est valable à partir du 01/06/2018 jusqu’au prochain changement des prix ou jusqu’à rupture du stock. Les prix d’achats 
indiqués sont des prix nets (hors TVA), sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les prix de vente conseillés sont TVA compris (21%). Tous les 
prix sont hors contributions Récupel et Bebat, conformes aux tarifs 2018 en vigueur, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. 

Le code ‘Assort’ indique la disponibilité des marchandises:  
- Code A = Les marchandises sont disponibles dans notre dépôt à Zonhoven et sont livrables dans les 5 jours dès réception de votre 

commande écrite. 
- Code B = Les marchandises sont disponibles par unité d’emballage (UCE) et généralement livrables dans un délai de 10 jours dès 

réception de votre commande écrite. 
- Code T = Accessoires, livrables dans les 10 jours dès réception de votre commande écrite.  

Le code service contient : 

- Code R   = Repaire ce qui signifie que les marchandises seront réparées en cas de garantie (garantie de réparation). 
- Code R* = Repaire at Home ce qui signifie que pendant la période de garantie les marchandises seront réparées à domicile par un 

réparateur agréé. 
- Code X   = Exchange ce qui signifié qu’en cas de panne pendant la période de garantie, les marchandises seront échangées/créditées. 

La durée de garantie est marquée sous la colonne ‘Gar’ qui indique la durée de garantie accordée au produit par le fabricant. La garantie 
légale minimum est de 2 ans. 

Le montant de commande minimum pour une livraison franco est de € 300 hors TVA. Si le montant de commande est moins de €300 net, un 
forfait pour les frais de transport de € 10 Hors TVA sera facturé. Ces montants sont calculés à base des tarifs connus de janvier 2018 et 
peuvent être adaptés à tout moment sous la pression des changements économiques. 

Toutes nos factures sont payables au plus tard dans les 30 jours après la date de facture, sauf convention contraire. Pour le reste, les 
conditions connues restent en vigueur en 2018. 
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