Vybrané dezinfekčné prostriedky

ZA BOMBOVÉ CENY!

Ceny platia do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

 100ml hygienický gél - cestovné balenie
Ideálna pozornosť pre Vašich zamestnancov alebo blízkych, vhodný
na každý stôl, do auta či kabelky.
CN/VKHGR001099/PC

0,39€/ks

 500ml hygienický gél s antibakteriálnou a virucídnou prísadou
Hygienický gél s antibakteriálnou prísadou na čistenie rúk, bez použitia vody alebo
mydla a bez potreby ďalšieho oplachovania.
Výhody 500ml gélu oproti 5L roztoku:
- jednoduchšie a praktickejšie dolievanie do dávkovača
1,59€/ks
- väčšia obľuba u spotrebiteľov ako roztok
CN/VKHGR005099/PC

 Ochranný respirátor FFP2/KN95 - 20ks/bal.
Pohodlná trojrozmerná maska ochrannej triedy KN95 = FFP2.
Zachytí najmenej 95 % vírusov, baktérií, prachových, peľových
aj smogových častíc. Pásik v oblasti nosa na presné vytvarovanie
a priľnutie masky k tvári. Norma: GB2626-2006
Balenie obsahuje 20ks. Nie je určené na ďalší predaj.
LYN/N95/FFP2SHU

0,39€/ks
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 Stojan na dezinfekciu
Elegantný, čierny, kovový stojan s pevnou konštrukciou
a ochranným náterom, na ktorý jednoducho namontujete
zásobník a do toho nalejete dezinfekciu. K dispozícií tak máte
účinnú pomôcku, ktorú umiestnite kdekoľvek potrebujete.
Dodanie na objednávku.

69€/ks

 Bezdotykový dávkovač - 1.000ml
- Dávka: 1-2 ml
- Rozmery: 12 x 12 x 25 cm
- Napojenie: 8 ks AA batérie
- Náplň: kvapalina / gél
- až 30.000 dávok na jednu sadu
batérií (nie sú súčasťou bal.)
- Doplňovanie: dolievacia nádržka
ACO/DAV002/PC

43,90€/ks

 Dezinfekčný prostriedok na ruky – 5L
Soft CareDes E je bezoplachový dezinfekčný prostriedok na ruky
na báze alkoholu (71,58%). Má uplatnenie aj v zdravotníctve
a pri ošetrení pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho styku
s potravinami. Je bez parfumácie - neprenáša rušivé vône
do potravín, vhodné použitie v oblastiach spracovania potravín.
Dermatologicky testovaná kompatibilita s pokožkou.
Balenie obsahuje 2ks x 5L
DIV/100860440/KTN

16,69€/ks
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Vytvorte si utierky presne podľa Vašich potrieb
Vedierko S.U.D.S. Microfibre 4F
S.U.D.S. umožňuje vytvoriť impregnovanú utierku, ktorá sa presne
hodí k vašej potrebe. Základ tvoria utierky z netkanej textílie
Chicopee Microfibre 4F, ktorá je určená špeciálne na impregnáciu
a vlhké utieranie. Do ochranného vedierka s utierkami jednoducho
pridáte dezinfekciu alebo chemikáliu podľa vlastného výberu a máte
k dispozícii vysoko výkonný a nákladovo efektívny čistiaci
prostriedok.

46,90€/ks

 VARIABILITA A EFEKTÍVNOSŤ
S utierkami S.U.D.S. si sami zvolíte účinok čistenia tým, že prispôsobíte
chemikáliu, ktorú k utierkam pridáte.

 ZNÍŽENIE NÁKLADOV
Impregnované utierky sa v testoch ukázali ako nákladovo efektívnejšie
v porovnaní s nasýteným utierkami.

 ZVÝŠENÁ ÚČINNOSŤ
Takto zvolený spôsob impregnácie znižuje riziko expirácie chemikálií čím zvyšuje
účinnosť čistenia. Jednorazová utierka z mikrovlákna zaisťuje vynikajúci čistiaci výkon
a odstraňuje až 99,99% baktérií z povrchov*.

 LEPŠIE ČISTIACE VLASTNOSTI
Podporuje lepšie čistiace vlastnosti v porovnaní so systémami striekania a stierania
(chemikálie sa často z povrchu utierajú papierovými uterákmi príliš skoro).
* Testované spoločnosťou BioLabs

Balenie: 1ktn obsahuje 1 vedierko + 6 náhradných náplní (200ks utierok, rozmer 24 x 17cm).
Obsah vedierka je 1.000ml.
CHIC/84622

Potrebujete dezinfekčné utierky?
Pridajte do vedierka:

Hygienický roztok Anti-Covid 5L
Hygienický roztok Anti-Covid obsahuje aktívne dezinfekčné látky a
odstraňuje 99% baktérií, plesní a vírusov. Univerzálna dezinfekcia
vhodná na ruky aj povrchy.
Na vyžiadanie k dispozícii KBU.
19,99€/ks
DFP/1814350/PC
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ĎALŠIE DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY:
 Krystal univerzálna dezinfekcia na povrchy - 750ml
Tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre priamu aplikáciu, na dezinfekciu plôch,
predmetov a nástrojov. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinkov (baktericidnym,
fungicidnym, mykobaktericidnym, tuberkulocidnym, virucidnym) a dobou pôsobenia
už od 1 minúty. Neobsahuje chlór, je príjemnej vône
a odstraňuje viac ako 99,99% vitálnych foriem mikroorganizmov
(baktérie, kvasinky, plesne vrátane TBC a vírusov).

2,47€/ks

CN/VBUDD007599/PC

 Krystal dezinfekcia na podlahy - 750ml, 5L
Tekutý prostriedok na dezinfekciu a umývanie podláh bez obsahu chlóru
určený na likvidáciu baktérií, plesní a nežiadúcich zápachov.
Prostriedok je určený na bežné upratovanie a dezinfekciu
umývateľných povrchov v domácnosti.
750ml - CN/VBUDP007599/PC
5L - CN/VBUDP050099/PC

- 750ml - 1,69€/ks
- 5 litrov - 7,76€/ks

 Fine antiseptický roztok na ruky - 500ml
Antiseptický roztok je ideálna voľba pre rýchlu dezinfekciu rúk.
Používa sa bez riedenia. Je to prostriedok s kombinovaným účinkom,
čistí a dezinfikuje ruky v jednom. Je vhodný pre použitie v domácnosti
a na pracovisku (potravinárstvo, kuchyne, pohostinstvo).
Je potrebný oplach vodou.
LYN/12041

1,99€/ks

Uvedené ceny sú bez DPH. Minimálna výška objednávky je 100€ bez DPH.
Pre prvé objednávanie je potrebná registrácia - kontaktujte nás na hygiena@europapier.sk.
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