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Przyłbice ochronne

PODNOSZONA
PRZYŁBICA
OCHRONNA
Z TWORZYWA PET
Podnoszona przyłbica ochronna z tworzywa PET (0,5 mm), opaska z polipropylenu, zestaw do skręcania z polikarbonu, bardzo lekka.
- Ochrona przeciw odpryskiwaniu cieczy, ciał stałych i przeciw
wirusom. Nadaje się także do pracy w gastronomii.
- Możliwość podnoszenia przezroczystej osłony bez zdejmowania przyłbicy.
- Produkt wielokrotnego użytku - możliwość dezynfekcji; nadaje się do recyklingu!
- Opaska na głowę regulowana.
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Przyłbice ochronne
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PRZYŁBICE
OCHRONNE PVC
0,05MM
Charakterystyka:
- Doskonała ochrona i wygoda podczas pracy dla każdego
- Nowoczesny design
- Ergonomiczny kształt
- Niska waga
- Wysoka wytrzymałość na złamania
- Elastyczna, bezuciskowa
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Przyłbice ochronne

SAMODZIELNY
MONTAŻ
Przyłbice ochronne do samodzielnego montażu (instrukcja
obsługi w opakowaniu). Przyłbica jest wielokrotnego użytku i spokojnie można ją dezynfekować. Przyłbica wykonana
jest materiału PVC 0,5 mm. Można ją nosić razem z maseczką, przyłbica jest bardzo lekka więc nie ogranicza ruchów. Rozmiar uniwersalny.
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Przyłbice ochronne

PRZYŁBICA TWARDA
Z POLIWĘGLANU
Osłona twarzy z daszkiem z przezroczystą poliwęglanową szybką chroniącą przed opiłkami, pyłem i różnego rodzaju odpryskami. Do zastosowania w lekkim przemyśle, w laboratoriach i przy
różnego rodzaju pracach remontowych. Lekka i wygodna budowa z praktyczną zapinką do regulowania obwodu.
Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0,86g z
prędkością 120m/s.
Osłona twarzy OTN-10 przeznaczona do ochrony oczu i twarzy
pracownika na stanowiskach gdzie jest narażony na uderzenia
drobin obrabianego materiału i narzędzia przy mechanicznej obróbce drewna, metali, betonu i tworzyw sztucznych. Osłona wykonana jest z bezbarwnego poliwęglanu grubości 1 mm. W przypadku zabrudzenia do czyszczenia należy używać miękiej flaneli,
a mocne zabrudzenia usuwać przy pomocy wody z mydłem.
Osłona odporna na działanie środków dezynfekujących.
Poliwęglan zabezpieczony jest dwustronnie folią mleczną która zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniem. Przed użyciem należy ściągnąć folię.
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Rękawice ochronne

RĘKAWICE
JEDNORAZOWE
FOLIOWE HDPE
(„ZRYWKI”)
Wykonane z bardzo trwałego i odpornego polietylenu HDPE
(folii do użytku w branży spożywczej lub kosmetycznej, a także
do użytku domowego). Wysoki poziom wytrzymałości, dzięki wysokiej elastyczności zapobiegającej rozdzieraniu.
- Rozmiar: Uniwersalny
- Skład materiałowy: rękawice foliowe HDPE
- Grubość: 8 mik
- Opakowanie zawiera 100 szt.
- bezpieczne dla żywności, nietoksyczne
- wodoodporne i olejoodporne
- wykonane z transparentnego tworzywa bez łączeń
- produkt przyjazny środowisku
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Kombinezony ochronne

KOMBINEZON
OCHRONNY
Z 8 CERTYFIKATAMI
Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami chemicznymi i przed cząstkami stałymi. Ochrona przed wirusami!
Ochrona typu 3/4 - odsłonięte stopy, ręce i twarz. Dostępne
rozmiary XL (prosimy o zaznaczenie podczas zamówienia!).
Produkt zgodny ze standardami ISO.
Cechy:
- Laminowany, mikroporowaty materiał o znakomitej przepuszczalności i wytrzymałości
- Mankiety z dzianiny zwiększające komfort użytkowania
- Wygodne elastyczne wstawki w talii i w kostkach
- Dodatkowa wygoda dzięki zamkowi błyskawicznemu
rozsuwanemu w dwu kierunkach
- Dodatkowa ochrona dzięki plisie uszczelniającej zamek
błsyskawiczny
- Szwy wzmocnione taśmą dla skuteczniejszej ochrony
- Właściwości antystatyczne (obie strony)
- Niepylący materiał
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Fartuchy ochronne

FARTUCH
JEDNORAZOWE
Fartuchy z włókniny 20 gram, rozmiar uniwersalny.
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Nakładki ochronne

TOALETOWE
NAKŁADKI
HIGIENICZNE
JEDNORAZOWE
Nakładki wykonane z biodegradowalnego materiału, ulegają
rozpuszczeniu w przeciągu 5 sekund, w momencie spłukiwania
toalety. W pełni pokrywają obszar muszli, dzięki czemu są bardziej higieniczne. Wykonane z papieru z recyklingu.
- Rozpuszczają się w 5 sekund, 4 razy szybciej niż papier toaletowy
- Zakrywają cały obszar muszli
- W opakowaniu 250 sztuk nakładek

9

Maseczki materiałowe
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MASECZKI WIELOKROTNEGO
UŻYTKU, WYSOKIEJ JAKOŚCI!
1. Maseczka typu Basic (dwuwarstwowa)
2. Maseczka typu Classic (dwuwarstwowa, profilowana)

Basic

NanoSilver

Classic dla dzieci

Classic dla dorosłych

3. Maseczka NanoSilver (trzywarstwowa, profilowana)

Maseczki materiałowe
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Maseczka Basic
Maseczka dwuwarstwowa, wielokrotnego użytku, z jersey’u
bawełnianego 100% wysokiej jakości posiadającego certyfiże jest elastyczna dużo lepiej dopasowuje się do twarzy niż
z maseczka z tkaniny.

Dane techniczne
Temp. prania max 60 st. C, można prasować (temp. 160 st. C.), suszyć w stanie rozłożonym. Po wyschnięciu maseczka ponownie jest gotowa do użycia. Gwarantujemy co
najmniej 20 prań zgodnych z przepisem konserwacji.
Rozmiarówka: uniwersalne.

Basic

kat Oeko-Tex Standard 100. Maseczka z jersey’u, z racji tego,

Kolorystyka podstawowa: biały, ecru, czarny, szary, czerwony, zielony, błękitny.
*możemy łączyć kolory, do dyspozycji 35 kolorów dzianiny najwyższej jakości (przy dużych zamówieniach).
Informacja dla użytkownika
Zalecenie dla maseczki jednorazowej mówi o max przydatności 1 godzina - max 2-3
godziny, po czym powinna zostać utylizowana.
Maseczka materiałowa po kilku godzinach użytkowania (3-4h) powinna zostać wymieniona na następną. Użytą maseczkę chowamy do woreczka, myjemy ręce i czystymi
rękoma nakładamy nową maseczkę. Na koniec dnia możemy wyprać maseczki, wysuszyć w stanie rozłożonym, a rano maseczki są gotowe do użycia. Zestaw 3 maseczek (do
użycia w ciągu 8-10 godzin dziennie) powinien wystarczyć na minimum 20 dni - w tym
czasie odpowiednio zachowując zalecenia higieniczne należałoby użyć około 60 - 70
maseczek jednorazowych.

Materiał, z którego została wykonana maseczka
posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Maseczki materiałowe
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Maseczka Classic dla
dorosłych
Maseczka dwuwarstwowa, PROFILOWANA, BARDZO DOBRZE PRZYLEGAJĄCA, wielokrotnego użytku, z jersey’u
bawełnianego 100% wysokiej jakości, posiadającego certyfikat Oeko-Tex Standard 100. Maseczka z jersey’u, z racji
tego, że jest elastyczna dużo lepiej dopasowuje się do twarzy niż z maseczka z tkaniny.
Dane techniczne
Temp. prania max 60 st. C, można prasować (temp. 160 st. C.), suszyć w stanie rozłożonym. Po wyschnięciu maseczka ponownie jest gotowa do użycia. Gwarantujemy co
najmniej 20 prań zgodnych z przepisem konserwacji.
Rozmiarówka: 1 - [S,M], 2 - [L,XL] - występują w rozmiarze dla dzieci.
Kolorystyka podstawowa: biały, ecru, czarny, szary, czerwony, zielony, błękitny.
*możemy łączyć kolory, do dyspozycji 35 kolorów dzianiny najwyższej jakości (przy dużych zamówieniach).
Informacja dla użytkownika
Zalecenie dla maseczki jednorazowej mówi o max przydatności 1 godzina - max 2-3
godziny, po czym powinna zostać utylizowana.
Maseczka materiałowa po kilku godzinach użytkowania (3-4h) powinna zostać wymieniona na następną. Użytą maseczkę chowamy do woreczka, myjemy ręce i czystymi
rękoma nakładamy nową maseczkę. Na koniec dnia możemy wyprać maseczki, wysuszyć w stanie rozłożonym, a rano maseczki są gotowe do użycia. Zestaw 3 maseczek (do
użycia w ciągu 8-10 godzin dziennie) powinien wystarczyć na minimum 20 dni - w tym
czasie odpowiednio zachowując zalecenia higieniczne należałoby użyć około 60 - 70
maseczek jednorazowych.

Materiał, z którego została wykonana maseczka
posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Maseczki materiałowe
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Maseczka Classic dla dzieci
Maseczka dwuwarstwowa, PROFILOWANA, BARDZO DOBRZE PRZYLEGAJĄCA, wielokrotnego użytku, z jersey’u
bawełnianego 100% wysokiej jakości, posiadającego certyfikat Oeko-Tex Standard 100. Maseczka z jersey’u, z racji
tego, że jest elastyczna dużo lepiej dopasowuje się do twarzy niż z maseczka z tkaniny.
Dane techniczne
Temp. prania max 60 st. C, można prasować (temp. 160 st. C.), suszyć w stanie rozłożonym. Po wyschnięciu maseczka ponownie jest gotowa do użycia. Gwarantujemy co
najmniej 20 prań zgodnych z przepisem konserwacji.
Rozmiarówka: 1 - [S,M], 2 - [L,XL] - występują w rozmiarze dla dzieci.
Kolorystyka podstawowa: biały, ecru, czarny, szary, czerwony, zielony, błękitny.
*możemy łączyć kolory, do dyspozycji 35 kolorów dzianiny najwyższej jakości (przy dużych zamówieniach).
Informacja dla użytkownika
Zalecenie dla maseczki jednorazowej mówi o max przydatności 1 godzina - max 2-3
godziny, po czym powinna zostać utylizowana.
Maseczka materiałowa po kilku godzinach użytkowania (3-4h) powinna zostać wymieniona na następną. Użytą maseczkę chowamy do woreczka, myjemy ręce i czystymi
rękoma nakładamy nową maseczkę. Na koniec dnia możemy wyprać maseczki, wysuszyć w stanie rozłożonym, a rano maseczki są gotowe do użycia. Zestaw 3 maseczek (do
użycia w ciągu 8-10 godzin dziennie) powinien wystarczyć na minimum 20 dni - w tym
czasie odpowiednio zachowując zalecenia higieniczne należałoby użyć około 60 - 70
maseczek jednorazowych.

Materiał, z którego została wykonana maseczka
posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Maseczki materiałowe

Maski NanoSliver
Maseczki typu SILVER zostały wykonane z materiału wyprodukowanego i wykończonego zgodnie z parametrami technologicznymi spełniającymi wymagania wykończenia apreturą „SILVER FRESH”.
Środek do antybakteryjnego, antygrzybicznego, przeciwpleśniowego oraz przeciwroztoczowego wykończenia tekstyliów ze
wszystkich rodzajów włókien.
Baza chemiczna:
Produkt na bazie soli nieorganicznych zawierających jony srebra.
Właściwości:
-

odpowiedni dla wyrobów włókienniczych mających kontakt ze skórą
odporny na pranie wodne oraz czyszczenie chemiczne
nie wpływa na chwyt wykończonych wyrobów
nie pogarsza odporności wybarwień na światło , tarcia i pot .
odporny na żółknięcie
wybitne efekty antybakteryjne oraz silne działanie przeciwgrzybiczne
zgodny z rozjaśniaczami optycznymi
stabilny w zakresie ph 3-11
produkt kompatybilny z innymi środkami chemicznymi jak np. środki wiążace , sieciujące itp.
- nie stwierdzono dzialania alergicznego
- produkt nie migrujący
Zastosowanie:
-

blokowanie enzymów transportujących tlen
inaktywacja zawierających siarkę protein bakterii
zamykanie błony komórkowej
poprzez oddziaływanie na ścianę komórki uniemożliwia odżywianie i rozwój niepożądanym mikroorganizmom
przeciwroztoczowe przecinanie łańcuchów pokarmowych
posiada stabilność termiczna oraz chemiczna
zabezpieczenie włókna przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
czas użytkowania wyrobów jest znacząco dłuższy oraz higieniczny
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Maseczki z włókniny
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MASKI OCHRONNE
Z WŁÓKNINY
Maska wykonana z niepylących i hypoalergicznych materiałów.
Zewnętrzna warstwa filtracyjna wykonana jest z wysokiej
jakości „gęstej” włókniny stanowiącej barierę filtracyjną
dla wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń unoszących się w
powietrzu oraz drobnoustrojów przenoszonych drogą
kropelkową. Wewnętrzna warstwa filtrująca, dla lepszego
komfortu noszenia, wykonana jest z miękkiej i delikatnej
włókniny.

Materiał, z którego została wykonana maseczka
posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Maseczki z włókniny

ZEWNĘTRZNA WARSTWA
FILTRACYJNA STANOWI
BARIERĘ FILTRACYJNĄ
DLA DROBNOUSTROJÓW
PRZENOSZONYCH DROGĄ
KROPELKOWĄ.

Materiał, z którego została wykonana maseczka
posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
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