
High-end Community Mask 
- ergonomisch . stijlvol . wasbaar -  

ATELIER VAN WILDER IS PREFERRED PARTNER 
BINNEN BELGIË EN BIEDT EEN ZEER 

ERGONOMISCH, WASBAAR EN DUURZAAM 
MONDMASKER AAN  

 
______________________________________________________ 
 
Dit Italiaanse high-tech mondmasker is geschikt voor professionals, 
sporters en dagelijks gebruik.  Bestemd voor zij die belang hechten 
aan kwaliteit & functionaliteit naar waarde schatten.   
 
De fabriek achter dit mondmasker is een belangrijke ontwikkelaar 
en producent van high-end, technisch en functioneel sportswear.  
De ontwikkeling van dit innovatief en ergonomisch mondmasker 
blinkt uit in perfectie en onderscheidt zich op alle vlakken van de 
andere standaard mondmaskers. 
 
ERGONOMISCH 3D DESIGN 
Door een jarenlange ervaring met high-tech materialen is de 
fabriek erin geslaagd een zeer licht, ergonomisch mondmasker te 
ontwikkelen dat zich perfect aanpast aan de structuur van het 
gelaat en daardoor zeer efficiënt is tegen het virus. Het materiaal 
werkt in 3 dimensies.  Het is o.a. dikker over de neus en mond, 
waardoor de verspreiding van druppels bij het hoesten, niezen en 
praten wordt tegen gewerkt terwijl men toch goed kan blijven 
ademen. 
 
BREAK THE RULES & STAND OUT IN COMFORT. 
 

:: CONTACT US TODAY ::  
PIETER VAN WILDER  .  +32 479 07 13 78 

pieter@vanwilder.eu 



INNOVATIVITEIT IN ELKE VEZEL 
____________________________________________________ 
 
TEXLYTE NANO: EEN ULTRA LICHTE VEZEL, VERKOZEN DOOR 
KAMPIOENEN! 
 
Het mondmasker is opgebouwd uit Texlyte Nano, een high-tech 
vezel die momenteel gebruikt wordt om functioneel ondergoed 
te maken dat gebruikt wordt door de grootste kampioenen van 
de nationale skiteams van Italië, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, 
Noorwegen en nog vele anderen.  
 
Het mondmasker is geen medisch masker. Het dragen doet geen 
afbreuk aan de hygiënische maatregelen of ‘Social Distancing’ 
aanbevolen door de regering. Het houdt geen besmetting tegen, 
maar het is een mogelijke onbaatzuchtige manier om de 
mensen rondom ons te beschermen. Het is de beste manier om 
je vertrouwen te herwinnen in persoonlijke contacten & tijdens 
beroepsactiviteiten. 
 
Het resultaat van dit alles is een mondmasker zeer geschikt om 
te sporten, maar ook voor zakelijk & dagelijks gebruik. 
 

“WASBAAR & HERBRUIKBAAR” 
 
Dit is geen wegwerp product : het kan 
gewassen worden op 60° en keer op keer 
hergebruikt worden zonder zijn positieve 
eigenschappen te verliezen. Het verfijnde 
design en de beschikbaarheid in 
verschillende maten en kleuren zorgen voor 
een groot draagcomfort zonder eventuele 
nadelen.  

Ergonomisch  .  Luchtdoorlatend  .  Waterafstotend 

KWALITATIEF HOOGSTAAND COMFORT 
__________________________________________ 
 
Het Oekotex Standard 100 en Bluesign gecertifieerd materiaal is anti-
allergisch en is aangeraden voor het gebruik in producten die hoge 
hygiënische eisen stellen. Texlyte Nano is 50% lichter dan katoen, 
34% lichter dan polyester en 20% lichter dan nylon. Het is 
waterafstotend, thermo regulariserend, zeer duurzaam en 100% 
recycleerbaar. Hierdoor is het één van de meest eco-vriendelijke, 
synthetische vezels op de markt. 

VOOR HAAR & HEM 
_____________________________ 
 
Momenteel wordt door Atelier VAN WILDER het 
ergonomisch mondmasker aangeboden in de 
kleuren ZWART & BLAUW & beschikbaar in de 
maten M (standaard gelaat) & L (voller & ronder 
gelaat). 
 
Volgens mogelijkheden kan personalisatie met 
borduren voorzien worden. 


