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Zone / Openbare dienst: 
 
 
Bestek MAT31-431-21  – Perceel 2 
Geldigheidsduur van de opdracht van 19/07/2022 – 18/07/2026 
 

Beschermkledij voor hoornaars  

  
 
LEVERANCIER 
 
Armosa SA 
Rue des Tuiliers 1 
B-4480 Engis 
Tel. 085/ 519 519 
TAV : dhr. Thomas Detry 
Thomas@Armosa.eu 
  

Bovenaan: Telescoopstok met toebehoren en benodigdheden 
Linksonder: Autonome set 

Rechstmidden: Verlengstuk 
Rechtsonder: Stabilisatie-element 

mailto:Thomas@Armosa.eu
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PRIJS1 VOOR DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN  

Onderdeel Beschrijving Eenheidsprijs  
(excl. BTW) 

Eenheidsprijs  
(incl. BTW) 

Een telescoopstok: AIR-530-
15 

Tot 15 meter. 
Alle benodigde onderdelen voor 
dosering en aanbrengen. 
Inclusief opbergtas en verstuiver 

€ 2804,00 per set € 3392,84 per set 

Een verlengstuk voor de 
AIR-530-15 

1 stuk die de telescoopstok tot 3 
meter verlengd € 399,00 per stuk € 482,79 per stuk 

 
Beschikbare opties: 

Onderdeel Beschrijving Eenheidsprijs  
(excl. BTW) 

Eenheidsprijs  
(incl. BTW) 

Stabilisatie-element Afneembaar € 299,00 per stuk € 361,79 per stuk 

Autonome kit Type rugzak, met daarop verstuiver 
en kleine persluchtfles van 3 liter 
gemonteerd 

€ 994,00 per stuk € 1202,74 per stuk 

Persluchtfles 12 liter € 446,00 per stuk € 539,66 per stuk 

5 kg insecticide VESPA, insecticide PT 18 € 35,00 per zak € 42,41 per zak 

 
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE SPUITSTOK 
 
Model:  AIR-530-15 en toebehoren 
Belangrijkste eigenschappen: 

Onderdeel Eigenschap Waarde 

Telescoopstok: AIR-
530-15 

Lengte: 
Ingeschoven lengte: 
Gewicht: 
Uitschuifbare elementen: 
Toevoerslangen: 

Tot 15 meter 
Minimaal 1,9 meter ingechoven 
4,2 kg (enkel telescoopstok) 
11 uitschuifbare elementen (zonder verlengstukken) 
2 stuks: 16 m blauw (standaard) en 14 m groen 
(indien verlengstukken gebruikt worden) 

Verstuiver 
(inbegrepen bij 
telescoopstok) 

Inhoud: 
Druk: 

5 liter (2 liter vulvolume en 3 liter druklucht) 
3 bar 

Verlengstuk 

Lengte: 
Ingeschoven lengte: 
Gewicht: 
Uitschuifbare elementen 

Tot 3 meter per stuk 
Minimaal 1,8 meter inschoven 
1,1 kg per verlengstuk 
Bestaat uit 2 uitschuifbare elementen, maar kan met 
5 verlengstukken de telescoopstok tot een lengte 
van 30 meter brengen 

Autonome set 
Persluchtfles klein: 
Verstuiver: 

3 liter – 300 bar 
Aangepast tot 6 Bar 

Persluchtfles2 Inhoud: 12 liter – 300 bar 
  

                                                      
1 De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan 
is. Wanneer een prijsherziening toegestaan wordt aan de inschrijver, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de 
gepubliceerde technische fiche. 
2 Beide persluchtflessen (3 en 12 liter) zijn conform aan de Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 
mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur 
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LEVERINGSTERMIJNEN 
 

• Leveringstermijn van het eerste bestelde materieel te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van 
versturing van de bestelbon: 7 tot 10 kalenderdagen tot 20 stuks. 

• Leveringstermijn van elke bestelling verstuurd voor de goedkeuring van het eerste bestelde matereel, te 
rekenen van de dag volgend op de goedkeuring van dit eerste materiaal: 7 tot 10 kalenderdagen tot 20 
stuks. 

• Leveringstermijn van elke bestellingverstuurd na de goedkeuring van het eerste bestelde materieel te 
rekenen vanaf de dag volgend op de datum van versturing van de bestelbon: 7 tot 10 kalenderdagen. 

 
Maximale productiecapaciteit per maand in het kader van deze opdracht : 20 stuks 
 
WAARBORG 
 
De duur van de waarborgperiode voor de verschillende onderdelen bedraagt: 2 jaar 
 
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN  
 
Gebruiks- en onderhoudshandleidingen geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR of DU), in digitale en papieren 
vorm. 
 
BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID 
 
De volgende gegevens moeten duidelijk vermeld worden: 
 
Bestelling: 
 

Onderdeel Beschrijving Aantal Eenheidsprijs 
(incl. BTW) 

Totaalprijs 
(incl. BTW) 

Een telescoopstok: AIR-
530-15 

Inclusief alle beschreven 
toebehoren  € 3392,84 per set  

Een verlengstuk voor de 
AIR-530-15 

Tot 3 meter  € 482,79 per stuk  

Stabilisatie-element   € 361,79 per stuk  

Autonome kit Rugzak, verstuiver en 
persluchtfles 3 liter  € 1202,74 per stu  

Persluchtfles 12 liter  € 539,66 per stuk  

5 kg insecticide   € 42,41 per zak  

 
Bevestigd door Naam: 
 
 Functie: 
 
 Zone / Openbare dienst: 
 
 
 
Datum:  Handtekening: 
 
 
 
 
De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be 

http://www.s%C3%A9curit%C3%A9civile.be/

