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Mască de față personalizată

Mască Facială "Block Filter" 3 straturi, imprimată
• Primul strat material imprimat nețesut 130g, filtrant, ajută respirația, se usucă rapid.

• Al doilea strat “Block Filter” 62g, grosime 132 μm, filtru din celuloză pură și 
bumbac conceput pentru un grad ridicat de protecție împotriva virusului.

• Al treilea strat nețesut 40g, ajută respirația, se usucă rapid.
• Avantajul măș�i este că se poate refolosi, decontamina cu apă 

și săpun, spăla automat, călca.
Trei marimi disponibile : L/XL, S/M, XS (copii)

Testată pentru Eficiență de Filtrare Bacteriană (BFE) 95,1%
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Mască de protecție, non-medicală
3 straturi, EN 149:2001+A1:2009 

ÎN
STOC
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Mască de uz medical TIP 1  
3 straturi, EN 14683

AVIZAT DE 
MINISTERUL 

SANATATII



Mască FFP3 respiratorie 
cu supapă 3M™ Aura™ 

Preț La cerere.

KN95 Disposable Protec�ve Face Mask

4 layers effec�ve protec�on, the filtra�on efficiency is 

up to 95% Made of friendly non-woven fabric, comfortable 

and safe to wear An� PM2.5, haze, dust and 

bacteria CE Cer�fied

Preț La cerere.
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Des�nat pentru:  protecție civilă

Tip mască: FFP3/N99

Număr straturi: 5

Standard filtrare:  BFE ≥98%

Material: Polipropilenă



Proprietăți: • Rezistență mare și elas�citate.
• Proiectate pentru a se potrivi excelent.

Mănuși realizate din latex natural / vinil / nitril

Mănuși din nitril

Mănuși din vinil

Mănuși din latex La cerere.

Livrare:
3-4 zile

lucrătoare
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Dezinfectant mâini / suprafețe
 alcool 70% v/v

Efect puternic bactericid datorită compoziției extrem 
de eficiente a substanței ac�ve biocide produse în Elveția 
pe baza celor mai noi tehnologii și dezvoltat după o rețetă 

recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.

5 L 124 RON / buc. 
+ TVA

1 L 25 RON / buc. 
+ TVA

Dezinfectant suprafețe

5 L 190 RON / buc. 
+ TVA

1 L 39 RON / buc. 
+ TVA

Dezinfectant mâini

Comandă minimă: 10 buc.

La cerere.

La cerere.



Spray-ul an�bacterian Touch este ideal pentru dezinfectarea obiectelor sau supratelor 

cu care intrăm în contact, dar poate fi u�lizat la fel de bine și pentru curățarea mâinilor.

Produsul este atestat că având acțiune an�bacteriana, dezinfectantă, fungicidă și an�sep�că

Touch spray gel an�bacterian este atestat de către MikroLAB GMBH Germania 

că având eficientă împotriva virusului AH1N1. U�lizarea gelului Touch ajută la prevenirea 

răspândirii salmonelei, E.Coli, streptococilor și a bacteriilor de contact.

Elimina 99.9% din bacterii și microbi în 15 secunde; Conține 70% alcool.
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Spray An�bacterian, 59 ml / 220 ml, Touch 

220 ml 25 RON / buc. 
+ TVA

59 ml 11,8 RON / buc. 
+ TVA

Gel An�bacterian, 59 ml, Touch 
Gel an�bacterian pentru maini Touch

Este solu�a perfecta atunci cand nu ave� acces la apa si sapun.

Este mic si prac�c, as�el incat poate fi luat oriunde (in mijloacele de transport 

in comun, in parc, in masina, la scoala, etc).

Datorita con�nutului de 70% alcool distruge 99,99% din bacterii in 

15 secunde, in �mp ce glicerina men�ne hidratarea op�ma a pielii.

Efect: an�bacterian, an�sep�c, dezinfectant si fungicid.

59 ml 10,8 RON / buc. 
+ TVA
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Gel igienizant pentru mâini

Gel pentru curățarea și igienizarea rapidă 
a mâinilor, fără apă sau prosop.

 COMPOZIȚIE: 
Alcool e�lic > 65 %, glicerină < 5 %, agent de 

consistență, apă dedurizată.

100 ml 10,8 RON / buc. 
+ TVAPreț La cerere.

Gel și șervețel umed igienizant  

Rinse free Hand Cleansing Gel contains a unique formula which combines
a blend of alcohol and moisturizing ingredients providing a superior level

of effec�veness against germs.
Enriched with high levels of glycerine and Aloe Vera extract which help to
moisturize and condi�on the skin. Cleans hands without soap nor water.

Dries in only 30 seconds. Perfect for all outdoor excursions.
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Dozator cu
ac�onare picior, inox

Rezervor : 1 L / 2 L

Touch
Săpun solid 
an�bacterian Classic
100 grame

3
Ron + TVA
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Touch
Șervețele umede 
an�bacteriene Kids
70 bucăți

10
Ron + TVA
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Touch
Șervețele umede 
an�bacteriene Classic
70 buca�

10
Ron + TVA

Touch
Șervețele umede 
an�bacteriene Classic
15 buca�

2,8
Ron + TVA
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Touch
Șervețele umede 
an�bacteriene Kids
15 bucăți

2,8
Ron + TVA
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STOC
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Transfer 
serigrafic

Etichetă 
personalizată

YOUR
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Covor dezinfectantCovor dezinfectantCovor dezinfectant
• Construcția covorului previne vărsarea lichidului de lucru

• Covorul are un fermoar care vă permite să înlocuiți inserția

• Nu provoacă umezirea excesivă a încălțămintei

• Încuietoare din plas�c - nu se corodează

• Plasa din covoraș împiedică pătrunderea impurităților 

mecanice, ceea ce prelungește durata de viață a spumei

• Fabricat din țesături puternice, rezistente la temperaturi scăzute

• Spuma poliuretanică înlocuibilă în interiorul covorașului

• Atât covorașul, cât și inserția acestuia pot fi curățate 

manual sau mecanic

• Material: 600D poliester, Spumă poliuretanică

• Diferite dimensiuni



Preț La cerere.

Termometru infraroșu fără contact Caracteris�ci:
• masurarea igienica a temperaturii fara contact

• design ergonomic
• masoara temperatura rapid si precis prin scanarea arterei temporale 

• termometrul face peste 1000 ci�ri per secunda pentru ca 
apoi sa redea temperatura exacta

• cu ajutorul acestui dispozi�v pute� masura temperatura corpului, cea 
ambientala, a laptelui, a alimentelor, a apei din cada 

(Aten�e! Nu introduce� termometrul in apa!) sau a obiectelor
• metoda de masurare: scanarea arterei temporale sau a 

unui punct de pe frunte/ din spatele urechii
• iluminare ecran in 3 moduri pentru temperaturi individuale: 

verde (temperatura normala pana la 37,3° C), 
galben (stare febrila: 37,4° C - 37,9 ° C), 

rosu (febra ridicata: peste 38° C)
distanta de masurare: 1-5 cm

• rapid si precis: masoara in aprox. 2 secunde cu rata maxima 
admisa de eroare de ± 0,2 ° C

• func�e de memorie cu pana la 50 de masuratori
• auto standby: 18 sec

• mod afisare: Celsius sau Fahrenheit
• intervalul de varia�e a temperaturii: Corp 34°C - 43°C; Obiecte: 0°C - 100°C

• temperatura mediului de func�onare: 15 °C ~ 40 °C
• mediu de depozitare - umiditate rela�va: sub 85%

• greutate: 80 grame (fara baterii)
• material:ABS ( material termoplas�c)

• alimentare: DC3V, 2 baterii �p AAA (neincluse)
Dimensiune produs: 16.2 x 9.7 x 4.7 cm



 Vizieră de protecție pentru față

Material de bază Ecran facial 

PETG transparent 175 microni, vizibilitate 98% 

Bandă reglabilă de strângere în jurul capului PVC flexibil 

alb 400 microni Dimensiuni Ecran facial H 250 x L 350 mm 

Bandă reglabilă de strângere în jurul capului 

cu lățimea de 35 mm Greutate 40 gr/ buc 

Preț La cerere.
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Combinezon 
non-wooven

Material: nețesut 
40 g / 60 g /mp, 1 strat

Finisaje:
• Impermeabil

• Unisex 
• One size

Preț La cerere.

ÎN
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Halate medicale 

Model: damă / bărbat / unisex

Material tercot premium, import UE, des�nat special mediului sanitar

Culoare alb +/- inserții de culoare liniare

Nasturi / capse , ambalare individuală 

Personalizare : broderie / serigrafie

Uniforme medicale 

Buzunar stâng la piept 

2 buzunare frontale.

Preț La cerere.



Rolă de cearceaf medical
personalizată

Preț La cerere.

Aleză pentru pat 
de consultație sau tratament

Material: poliuretan

Dimensiune: la comanda

Posibilitate personalizare logo în policromie

Preț La cerere.



Can�tate 1 

Preț 102 

RON / buc. + TVA

25

99,5 

RON / buc. + TVA

50 100 250 500

97
RON / buc. + TVA

94
RON / buc. + TVA

92,5
RON / buc. + TVA

90
RON / buc. + TVA

STERILIZATOR
UV-C &

INCARCATOR
WIRELESS 

5W

Sabo� medicali

Compoziție material: piele naturală/PU

Interior: Căptușeală tex�lă cu proprietăți de absorbție

Talp interior: Branț din piele integrală

Talpă exterioar: PU

Preț La cerere.



Gel de duș 2 în 1

Power fresh and double efficiency! Shampoo and shower gel in one product.
The shower gel gently cleanses and refreshes the skin and hair. Its unique
formula and special ac�ve ingredients improve the condi�on of the skin,
giving it a silky and healthy look. However, a pleasant and relaxing aroma

will leave your body and hair with a bit of sensuality.
Let’s colour it!

YOUR
DESIGN

Preț La cerere.

Crema de mâini

Intensively moisturizing hand cream for healthy hands and stronger nails, restores
the appearance of dry hands. Smooth consistency formula enriched with Aloe Vera

extract absorbs very quickly, leaving the skin so� and pleasant to touch.
Aloe Vera has a cooling effect that soothes skin irrita�ons. It works directly through

the upper layer of the skin, leaving it hydrated and protected against nega�ve
environmental condi�ons.

YOUR
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Combinezon
Material: 260g/m², 65% polyester, 35% co�on

Durable and hard-wearing mixed fabric, elas�c band and movement pleat at the back, reinforced 

knee area, tearproof triple s�tched seam, concealed two-way-zip, 2 front pockets, 2 back pockets 

with pocket flap, several tool pockets, ruler pocket, zipped pocket, mobile phone pocket, 2 breast

pockets with pocket pouch sewn on only on one side to facilitate decora�on, reflec�ve elements on 

pockets shoulders back and legs (without protec�ve func�on), YKK zips, 60° washable, tumble dry

Sizes: (42) – (60)

Preț La cerere.

Pantaloni cu pieptar

Preț La cerere.

black

carbon

red

dark royal

navy

black

carbon

red

dark royal

navy

olive

Material: 260g/m², 65% polyester, 35% co�on

durable and hard-wearing mixed fabrics, elas�c waistband, bib with adjustable elas�c braces, knee 

area reinforced with Cordura®, tearproof triple s�tched seam, front pockets, several tool pockets, 2 

zipped pockets, mobile phone pocket, ruler pocket and pen holders reinforced with Cordura®, 

reflec�ve elements on pockets at the front and at the back (without protec�ve func�on), YKK zips, 

available in 3 different lengths, webshop: short 02.879S, medium 02.879M, long 02.879L, concealed 

bu�ons and zips, 60° washable, tumble dry

Sizes: (25) – (28)



So� Shell

• Fermoar cu protecție asortată pentru bărbie și cheiță.

• Croială pe bust (model numai pentru bărbați)

• Trei buzunare exterioare cu fermoar asortat și cheiță.

• La manșete benzi reglabile cu arici. • Talie cu șnur elas�c și opritori.

Exterior: 92% poliester / 8% elastan  

Interior: 100% poliester microfleece extra-cald 300 g / m²

Preț La cerere.

Pelerină

Pelerină impermeabilă 3, cu gluga pliabilă sub

guler, 120 cm lungime, impermeabilitate 2000 mm 

fermoar și buzunare acoperite, material ușor 

neșifonabil, flexibil, plăcut la a�ngere.

Preț La cerere.
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