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Všetko na jednom mieste

Business restart KIT

Verím, že Vám ušetríme čas, alebo Vám poskytneme konzultáciu a inšpiráciu pri kompletizovaní špecifických „COVID“ 
potrieb.
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Respirátor FFP2 - certifikovaný
Kvalitný respirátor balený po 5 ks v praktickom zipovom
vrecku. Respirátor s filtračnou triedou KN95 (N95) zachytáva 
viac ako 95 % vírusov, baktérií (zodpovedajúca triede ochrany 
FFP2).

Cena: 
3,20 € bez DPH / ks
Balenie: po 5 ks

Rukavice nitrilové, vinylové
Pri jednorázovych rukaviciach je dôležité poznať materiál, z 
ktorého sú vyrobené. Nitril je najkvalitnejší a určite Vám ho 
odporúčame. Vinyl nie je natoľko pružný, no je lacnejší.  

Cena: 
nitrilové rukavice 13,50 € bez DPH / 100 ks 
vinylové rukavice 9,- € bez DPH / 100 ks 
Balenie: po 100 ks (veľkosti S, M, L, XL)

Ochranný plexi štít
Pohodlný, ľahký, odolný, ergonomický dizajn

Cena: 
3,90 € bez DPH / ks
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Rúško exkluzívne PREMIUM
Vysoko kvalitné troj alebo dvojvrstvové anti bakteriálne rúško. 30x prateľné rúško. V balení je 5 ks a 
vydržia Vám pri praní v 100% funkčnosti 150 dní. 

Cena: 
3 vrstvové 12,- € bez DPH / 5 ks balenie (v prepočte na 1 ks je cena 2,40  bez DPH)

2 vrstvové 10,- € bez DPH / 5 ks balenie (v prepočte na 1 ks je cena 2,- bez DPH)
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Prenosný UV sterilizátor

Prenosný UV sterilizátor napájaný cez USB port. Vhodný na dezinfekciu (sterilizáciu) mobilných telefónov 
a iných predmetov, nástrojov a pod. pod ultrafialovým žiarením. USB napájací káblik je súčasťou balenia.
Dve UV lampy + dve LED diódy umiestnené po bokoch dezinfekčného priestoru zariadenia umožňujú 
rovnomerné ožiarenie dezinfikovaného predmetu z viacerých strán (360° sterilizácia). Spoľahlivo likviduje 
až 99,9% patogénov vrátane vírusov a odstraňuje zápach.

Cena: 
39,- € bez DPH / ks



Confidential C

Dávkovače dezinfekcie na ruky – automatické, bezdotykové -
MOLPIR

Na Slovensku vyrábané nerezové stojany Molpir pre dávkovače dezinfekcie na ruky 
sú bezpečné a pohodlné vďaka použitiu automatického bezdotykového dávkovača 
dezinfekčného prostriedku. 

K dispozícii sú modely stojanové na podlahu a stolové. Sú vhodné do všetkých typov 
prevádzok od predajní, kancelárií, vstupných vestibulov budov, nemocníc, ordinácií 
lekárov, škôl, reštaurácií a jedální. Dezinfekčný prostriedok v dávkovačoch je 
aplikovaný rozprášením, čím sa zabezpečí rovnomerné a dostatočné pokrytie 
povrchu rúk. Dávkovače dezinfekcie účinne chránia vašich zamestnancov a 
zákazníkov pred prenosom patogénov „dotykom“.

Fakt, že tieto dávkovače sú vyrobené na Slovensku, zaručuje kvalitu prevedenia 
produktu a servisných služieb. 

Cena: 
stolový bezdotykový dávkovač 141,- € bez DPH / ks
stojanový bezdotykový dávkovač 299,50 € bez DPH / ks
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Dávkovače dezinfekcie na ruky – automatické, bezdotykové - DREUMEX

Systém Dreumex Omnicare - senzorový nástenný dávkovač na ruky. Najhygienickejší a najekonomickejší 
dávkovací systém mydiel, dezinfekcie, pást a krémov na trhu. Prednastavených 266 až 2000 dávok podľa 
typu produktu, úplné vyprázdnenie obalu vďaka technológii bag-on-valve. Svetelný senzor šetrí batérie, 
led dióda hlási dochádzajúce batérie a náplň.

Výhody:
• 5 nastaviteľných dávok
• Senzor: posledná IR technológia (2s oneskorenie)
• LED indikátor • zap • dochádza mydlo • batérie
• Dávkovač sa vypne v tme

Cena: 
dávkovač 75,- bez DPH / bez náplne
400 ml náplň alkoholovej dezinfekcie 13,- € bez DPH
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Anti-virus Profex

Odstraňuje 99% baktérií, plesní a vírusov (Corona vírus, Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, 
Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candida albicans, MERS, influenza A vírus H1N1, MHV, 
TGEV a.i.). Tieto produkty sú vyrobené na základe receptúry odporúčanej WHO. 

Okrem dezinfekcie rúk možno túto dezinfekciu použiť pri upratovaní: malé množstvo nanesieme na handričku a utrieme 
ňou kľučky, klávesnice, mobily, ovládače a toaletu.

Cena: 
500ml sprej s rozprašovačom 4,20 € bez DPH / ks
1.000ml 4,60 € bez DPH / ks
3.000ml 12,50 € bez DPH / ks
5.000ml 18,- € / ks
25.000ml 76,- € bez DPH / ks
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Ručné meranie teploty

Praktický infračervený teplomer je spoľahlivým pomocníkom na 
meranie teploty. Zmeria teplotu už za 1 sekundu, na čo Vás upozorní 
zvuková signalizácia. Sledovanie nameraných hodnôt je veľmi 
jednoduché. Namerané teploty sa zobrazujú na veľkom prehľadnom 
LCD displeji. 

Cena: 
50 € bez DPH / ks (pri vyššom odbere možná zľava)
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Rúško korporátne s originálnym dizajnom
Kvalitné, dvojvrstvové, pratelné rúško, s gumičkou, alebo šnúrkou môže byť 
príjemným darčekom pre všetkých zamestnancov, prípadne dodá štýl a firemnú 
identitu pri stretnutiach s obchodnými partnermi.

Cena: od 4-6,- € bez DPH / ks (pri vyššom odbere možná zľava)

Ilustračné návrhy spracovania dizajnu:


