ochrana zdravia
certifikovaný tovar skladom v Bratislave
Respirátor FFP2

Jednorázové ochranné rúško
•
•
•
•

balenie 50 ks

3-vrstvové, ochrana FFP1
univerzálna veľkosť
uchytenie na gumičky
s drôtikom na upevnenie
okolo nosa

•
•
•

trieda filtra: P2
stupeň ochrany: FFP2
balenie: 5 ks

obj. číslo 101 176 068

obj. číslo 101 176 061

balenie 5 ks

€

36,90

bez DPH

€

Jednorázové rukavice
Nitril

Jednorázové nitrilové
rukavice, nepudrované,
tenké.

obj. číslo 101 175 237 veľ. M

101 175 238 veľ. L
101 175 239 veľ. XL

19,

bez DPH

Jednorázové rukavice
Nitril 30Plus

Nepudrované, tenké. Bez latexu.

€

29,50

balenie 200 ks

90

obj. číslo 101 175 253 veľ. M

101 175 254 veľ. L

bez DPH

balenie 100 ks

Jednorázové rukavice
Latex Medi Premium

balenie 100 ks

€

11,90

bez DPH

Nepudrované, tenké

Jednorázové rukavice Nitril Ultra Grip
obj. číslo 101 176 062 veľ. L

101 176 063 veľ. XL

€

11,90

bez DPH

Špičkové jednorázové rukavice vyrobené z oranžového
nitrilu s pyramídovou štruktúrou. Vynikajúca priľnavosť
aj za mokra. Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu.
Na dotyk hrubší materiál. Polymérový povlak
pre ľahké nasadenie.
obj. číslo 101 175 233 veľ. M

Jednorázové rukavice
GEBOL Nitril

balenie 100 ks

101 175 234 veľ. L
101 175 235 veľ. XL

Odolné, s veľmi dobrým
hmatom, bez latexu.
Obojstranne nositeľné,
nepudrované.
obj. číslo 101176 070 veľ. M

101176 071 veľ. L

€

12,50

€

12,90

balenie 50 ks

bez DPH

bez DPH
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ochrana zdravia
certifikovaný tovar skladom v Bratislave
Ochranné okuliare Safety Comfort
•
•
•
•

ohybná, mäkká nosná opierka
integrovaná bočná ochrana
nastaviteľná dĺžka a sklon straníc
UV-Filter

Dezinfekčný prostriedok na
ruky a povrchy
• na dočasnú dezinfekciu povrchov
• obsah 750 ml
• obsahuje 90% alkoholu
Vyhnite sa kontaktu s očami!

obj. číslo 101 175 485

obj. číslo 110 642 314

€

1,99

€

bez DPH

Ochranné okuliare Op -Tema
•
•
•
•

okuliarové sklo: číre
bez orosovania: nie
norma: EN 166/ EN 170/ EN 172
ochrana UV

obj. číslo 101 170 330

22,60

bez DPH

Dávkovač na mydlo
a dezinfekčný prostriedok
• vhodný pre všetky typy náplní
• použitie v stojacej polohe alebo
namontovaný na stenu
• objem 1 liter
obj. číslo 101 176 073

€

3,95

€
bez DPH

Dezinfekčný gél na ruky
• obsahuje 60 - 70% alkoholu
• ničí baktérie a mikroorganizmy
• obsah 250 ml

bez DPH

Dezinfekčný prostriedok na ruky
• náplň do dávkovačov na tekuté mydlo,
fliaš s rozprašovačom
• 100 g prípravku obsahuje
76 g etanolu
objem 1l

obj. číslo 110 642 313

obj. číslo 101 107 548

6,98

€

23,90

€

bez DPH

25,50

bez DPH

Dezinfekčný prostriedok na povrchy

Dezinfekčný prostriedok na ruky

• vhodný na pracovné povrchy, podlahy

• náplň do dávkovačov na tekuté mydlo,
fliaš s rozprašovačom
• mierne zvlhčuje

• 100 g prípravku
obsahuje 76 g etanolu

• 100 g prípravku
obsahuje 76 g etanolu

objem 5l
obj. číslo 101 107 549

objem 5l
obj. číslo 101 107 550

€

76,90

bez DPH

€

107,90

bez DPH
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