SAFETY
NOVÉ PRODUKTY OCHRANY
A PREVENCIE
SKONTROLUJTE NOVINKY!

NOVÉ PRODUKTY
04

ATLANTIDA TH KIDS

98911

Opakovane použiteľná textilná maska pre deti, 100% bavlna s 2 vrstvami.
Súčasťou je odnímateľná úprava nosa a 2 predné záhyby, ktoré zaisťujú lepšie
prispôsobenie chránenej oblasti. Pohodlná a priedušná maska certifikovaná
spoločnosťou CITEVE s úrovňou 3 (70% CW 17553), ktorá zaručuje úroveň
zadržania častíc 70% a úroveň priedušnosti až 15 l / min. počas 25 pracích
cyklov. Vhodné pre bežnú populáciu; nejde o zdravotnícku pomôcku. V
informačnom letáku nájdete odporúčania týkajúce sa použitia, starostlivosti a
čistenia. Dodávané v sáčku. Výrobky s potlačou by sa mali umývať pri maximálnej
teplote 30 ° C. Nežehlite tlač.
Maska: 150 x 90 mm | Elastické gumičky (z rovnakej textílie ako maska): 160
mm
TRANSFER

€

2

2.99

SAFETY

50 x 20 mm

06

Sublimation Mask Holder Duo

75077

Sublimačná šnúrka s VELCRO® na uchytenie ochrannej masky
okolo krku. Originálne šnúrka na krk Original Lanyards® z
polyesteru so sublimáciou na oboch stranách. Všestranný
a praktický produkt, ktorý umožňuje držať všetky druhy
ochranných masiek prostredníctvom systému VELCRO®. Môže
byť použitý s možnosťou zvláštneho bezpečnostného zámku.
15 x 750 mm
SUBLIMÁCIA

€

15 x 750 mm

Od

0,70

NOVÉ PRODUKTY

Sublimation Mask Holder

75076

Sublimačná šnúrka s VELCRO® na uchytenie ochrannej masky
okolo krku. Originálne šnúrka na krk Original Lanyards® z
polyesteru so sublimáciou na jednej strane. Všestranný a
praktický výrobok, ktorý umožňuje držať všetky druhy ochrannej
masky prostredníctvom systému VELCRO®. Môže byť použitý s
možnosťou zvláštneho bezpečnostného zámku.
15 x 750 mm
SUBLIMÁCIA

15 x 750 mm

Od

€

0.64

SAFETY
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REFLASK 500 94913

KLINE 500 94923

Fľaša s dávkovačom z PE a PP. Kapacita až 500 ml,
doplniteľná, vhodná pre opakované použitie.
ø85 x 150 mm

Dezinfekčný gél v PET fľaši s objemom 500 ml
s dávkovačom. Obsah alkoholu približne 70%.
Kozmetický výrobok.
ø 85 x 150 mm

DIGITÁLNA UV TLAČ

€

30 x 10 mm

DIGITÁLNA UV TLAČ

1,55
€

4

SAFETY

4,70

40 x 20 mm

10

10

REFLASK 100 94912

KLINE 100

Fľaša s otočným uzáverom z PE a PP.
Kapacita až 100 ml, doplniteľná, vhodná pre
opakované použitie.
ø35 x 100 mm

Dezinfekčný gél o objeme 100 ml v PET fľaši
s otočným horným viečkom. Obsah alkoholu
približne 70%. Kozmetický výrobok. Praktické na
použitie kdekoľvek.
ø40 x 125 mm

DIGITÁLNA UV TLAČ

60 x 15 mm

94920

DIGITÁLNA UV TLAČ
€

60 x 15 mm

0,49
€

10

1,19

10

03

10

REFLASK 50 94911

KLINE 50 94919

SAFEEL

Fľaša s otočným uzáverom z PE a PP.
Kapacita až 50 ml, doplniteľná, vhodná pre
opakované použitie.
ø38 x 123 mm

Dezinfekčný gél s objemom 50 ml PET fľaši
s otočným horným viečkom. Obsah alkoholu
približne 70%. Kozmetický výrobok. Praktické
na použitie kdekoľvek.
ø35 x 100 mm

Dezinfekčný gél s objemom 50 ml v PET
fľaši s preklápateľným horným viečkom.
Obsah alkoholu približne 70%. Kozmetický
výrobok. Praktické na použitie kdekoľvek.
ø35 x 100 mm

DIGITÁLNA UV TLAČ

50 x 15 mm

DIGITÁLNA UV TLAČ

€

0,43

€

50 x 15 mm

94918

DIGITÁLNA UV TLAČ 50 x 15 mm

0,95
€

0,99

SAFETY

5

19

06

28

05
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MAURICE 94952
Silikónový pásik na prepravu s tromi
úrovňami nastavenia.
20 x 139 mm
BEZ MOŽNOSTI POTLAČE

€

6

SAFETY

0,10

06

HEALLY 30 94924
Dezinfekčný prostriedok v spreji, objem je 30 ml
(PET fľaša). Obsah alkoholu približne 70%. Jedná
sa o kozmetický prípravok. Praktické balenie
kdekoľvek na použitie.
ø30 x 105 mm
DIGITÁLNA UV TLAČ 30 x 10 mm

€

0,85

06

HEALLY 50 94921
Dezinfekčný prostriedok v spreji, objem je 50
ml (PET fľaša). Obsah alkoholu približne 70%.
Jedná sa o kozmetický prípravok. Praktické
balenie kdekoľvek na použitie.
ø35 x 115 mm
DIGITÁLNA UV TLAČ

€

40 x 15 mm

1,15

06

SAFELOT 50 94916
Dezinfekčné mlieko na
ruky, 50 ml v PET fľaške so
striekacím viečkom. Obsahuje
75% alkoholu. Doporučuje se
doplňať hyginickou rukavicou.
Praktické využitie kdekoľvek .
Vyrobené v Európe.
ø35 x 105 mm
SAMOLEPKY

€

48 x 45 mm

2,60

SAFETY

7

06

WHIDY 94953
Dávkovač na mydlo a dezinfekčné prostriedky z ABS a
PP s infračerveným senzorom, so zabudovaným bielym
LED svetlom a kapacitou 330 ml. Zahŕňa 4 AAA batérie.
Dodávané v krabičke.
195 x 123 x 83 mm
TAMPONTLAČ 15 x 15 mm
€

8

SAFETY

12,50

06
10

CARISE 50 94914

REFLASK SPRAY 94910

Sanitačný gél na ruky, 50 ml v PET fľaške s otočným
horným viečkom. Obsahuje 75% alkoholu. Doporučuje
se doplňať hyginickou rukavicou. Praktické využitie
kdekoľvek . Vyrobené v Európe.
38 x 28 x 105 mm

Fľaša s rozprašovačom z PE a PP. Kapacita až 100 ml,
doplniteľná, vhodná pre opakované použitie.
ø38 x 145 mm

SAMOLEPKY

DIGITÁLNA UV TLAČ

30 x 55 mm
€

€

70 x 15 mm

0,55

2,10

06
10

CARISE 100 94915

SAFELOT 100 94917

Sanitačný gél na ruky, 100 ml v PET fľaške s otočným
horným viečkom. Obsahuje 75% alkoholu. Doporučuje
se doplňať hyginickou rukavicou. Praktické využitie
kdekoľvek . Vyrobené v Európe.
47 x 30 x 130 mm

Dezinfekčné mlieko na ruky, 100ml v PET fľaške so
striekacím viečkom. Obsahuje 75% alkoholu. Doporučuje
se doplňať hyginickou rukavicou. Praktické využitie
kdekoľvek . Vyrobené v Európe.
ø38 x 150 mm

SAMOLEPKY

€

2,50

38 x 65 mm

SAMOLEPKY

€

38 x 70 mm

3,00

SAFETY
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ANTIBAKTERIÁLNOU
ÚPRAVOU

05

05

06

03

14

24

19

MANZONI 81212
Guľôčkové pero z ABS s antibakteriálnou úpravou, podľa
certifikácie ISO22196, s kovovým klipom. Modrý atrament.
ø13 x 140 mm
DIGITÁLNA UV
35 x 7 mm
TLAČ

€

06

0,22

ANTIBAKTERIÁLNOU
ÚPRAVOU

06

03

BETA SAFE 81213
Guľôčkové pero z ABS s antibakteriálnou úpravou,
podľa certifikácie ISO22196, s kovovým klipom.
Modrý atrament.
ø11 x 140 mm
TAMPONTLAČ 50 x 7 mm
€

10

SAFETY

0,27

05

05

04

03

LYZE 94922
Dezinfekčný gél s objemom 50 ml v PETG fľaši
s otočným horným viečkom a karabínou. Obsah
alkoholu približne 70%. Kozmetický výrobok.
Praktické na použitie kdekoľvek.
45 x 120 mm
TAMPONTLAČ 35 x 40 mm

€

1,29

SAFETY

11

SÚLAD S
MEDZINÁRODNÝMI
NORMAMI: EN166

10

PROTEC 94928
Okuliare pre PC určené na použitie s väčšinou bežných
okuliarov. Rám je univerzálny, pohodlný a ľahko nastaviteľný.
Vďaka šošovkám a bočnej ochrane je tento osobný ochranný
doplnok odolný voči nízkoenergetickým nárazom (mechanická
odolnosť proti nárazu 45 m / s), kýchaniu, prachu a
škrabancom v dôsledku ultrafialového žiarenia. Šošovky
obsahujú zorné pole bez deformácií a špeciálnu povrchovú
úpravu, ktorá pri používaní zabraňuje zahmlievaniu. Odporúča
sa ich po každom použití umyť; nepoužívajte alkohol.
155 x 55 x 135 mm
TAMPONTLAČ 7 x 7 mm

12

SAFETY

€

1,79

06

BACTOUT 98519
ABS a PC sterilizačný kufrík s kombináciou UVC a UVA žiarenia, ktorý umožňuje
elimináciu širokého spektra baktérií. Puzdro má vo vnútri 2 UV žiarovky s
celkovým výkonom 2 W a bolo špeciálne navrhnuté na elimináciu baktérií v
každodenných predmetoch, ako sú napríklad: kľúče, telefóny, smartphony,
masky, okuliare, diaľkové ovládače, šperky a iné malé predmety. Účinnosť 70%
iba s 1 cyklom trvajúcim 5 minút a 99,9% s dvoma cyklami trvajúcimi 5 minút.
Má bezpečnostný senzor, ktorý po otvorení kufríka okamžite zhasne žiarovky.
Horná časť skrinky obsahuje bezdrôtovú rýchlu nabíjačku (10 W), so vstupom
5 V / 3 A a nabíjacím portom USB typu C. Zahŕňa 1 metrový kábel. Dodávané v
darčekovej krabičke.
210 x 120 x 55 mm | Vnútri: 180 x 100 x 40 mm
SIEŤOTLAČ

€

26,40

150 x 70 mm

SAFETY
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HANDY SAFE 95048
Kľúčenka z ABS s antibakteriálnou úpravou, podľa certifikácie
ISO22196. Vďaka jeho dizajnu je možné použiť na otváranie
dverí a špičku možno používať aj na tlačidlá napr. V
bankomatoch alebo vo výťahoch.
69 x 38 x 5 mm
TAMPONTLAČ 25 x 5 mm

€

14

SAFETY

0,39

27

37

04
05

HANDY 95049
Hliníková kľúčenka s otváračom na fľaše. Vďaka jej
dizajnu je možné použiť na otváranie dverí a špičku
možno používať aj na tlačidlá napr. V bankomatoch
alebo vo výťahoch.
88 x 37 x 4 mm
TAMPONTLAČ 30 x 6 mm

€

0,75

SAFETY
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INGRID I

92733

Puzdro EVA na ochrannú masku so zipsom.
200 x 125 mm
SIEŤOTLAČ

€

120 x 45 mm

0,43

06
06

INGRID II 92734
Puzdro EVA na ochrannú masku so zipsom.
150 x 160 mm
SIEŤOTLAČ

€

16

SAFETY

0,39

100 x 80 mm

03

04

BLONDEL 94927
Krabička s desiatimi vlhčenými obrúskami na báze
alkoholu, na čistenie a dezinfekciu rúk, povrchov a
predmetov. Obsahuje kľúčenku.
Utierka (na utretie): 60 x 60 mm | Obal: 55 x 55 x 17 mm
TAMPONTLAČ 40 x 30 mm

€

06

0,65

03

05
05

03

04
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06

JULIPER 94925
PP puzdro s 20 plátkami mydla. Ak chcete použiť,
stačí pridať vodu a mydlovým plátkom si umyť
ruky. Kozmetický výrobok.
70 x 43 x 16 mm
TAMPONTLAČ 40 x 20 mm

€

0,79

SAFETY

17
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OPAKOVANE POUŽITEĽNÁ TEXTILNÁ MASKA
SANGER 98907
100% bavlna, opakovane použiteľná maska s antibakteriálnym
ošetrením so 4-vrstvovým filtrom, 2 vonkajšie a 2 vnútorné filtre z
netkanej textílie. Vrátane odnímateľného nastavenia nosa. Pohodlná
a priedušná maska, certifikovaná spoločnosťou CITEVE, s úrovňou 2,
ktorá zaručuje úroveň zadržania častíc 92% a úroveň priedušnosti až 14
l / min, počas 25 umývacích cyklov. Vhodné pre všeobecnú populáciu;
nejde o zdravotnícky prostriedok. Odporúčania týkajúce sa použitia,
starostlivosti a čistenia nájdete v informačnom letáku. Prispôsobiteľná
maska. Dodáva sa v sáčku. Výrobky so zdobením sa majú prať pri
maximálnej teplote 30ºC. Nežehlite dekoráciu.
Maska: 180 x 145 mm | Rúrkové gumené pásy: 160 mm
TRANSFER 50 x 20 mm

€
18

SAFETY

10,50

03

03

06
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OPAKOVANE POUŽITEĽNÁ TEXTILNÁ MASKA
ATLANTIDA TH 98909
Opakovane použiteľná textilná maska, 100% bavlna, 2 vrstvy. Súčasťou je
odstránenie nosovej úpravy a 2 predné záhyby, ktoré zaisťujú lepšie prispôsobenie
oblasti, ktorá sa má chrániť. Pohodlná a priedušná maska certifikovaná
spoločnosťou CITEVE s úrovňou 3 (70% CW 17553), ktorá zaručuje úroveň
zadržania častíc 70% a úroveň priedušnosti až 15 l / min. Počas 25 pracích cyklov.
Vhodné pre bežnú populáciu; nejde o zdravotnícku pomôcku. V informačnom letáku
nájdete odporúčania týkajúce sa použitia, starostlivosti a čistenia. Dodávané v
sáčku. Výrobky so zdobením sa majú prať pri maximálnej teplote 30ºC. Nežehlite
dekoráciu.
Maska: 180 x 100 mm | Elastické gumičky (z rovnakej textílie ako maska): 200 mm
TRANSFER

€

3,09

50 x 20 mm

SAFETY
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OPAKOVANE POUŽITEĽNÁ TEXTILNÁ MASKA
GRANCE 98908
Polyesterová opakovane použiteľná maska so 4-vrstvovým filtrom, 2
vonkajšími a 2 vnútornými netkanými textíliami. Súčasťou je prispôsobenie
nosa a 3 predné záhyby, ktoré zaisťujú lepšie prispôsobenie oblasti, ktorá sa
má chrániť. Pohodlná a priedušná maska testovaná IFTH (Institut Français
du Textile et de l'Habillement) s úrovňou 90% (CWA 17553), ktorá zaručuje
úroveň zadržania častíc 97% a úroveň priedušnosti až 23 l / min, viac ako
50 umývacích cyklov. Vhodné pre bežnú populáciu; nejde o zdravotnícku
pomôcku. V informačnom letáku nájdete odporúčania týkajúce sa použitia,
starostlivosti a čistenia. Nastaviteľná maska. Dodávané v sáčku. Výrobky so
zdobením sa majú prať pri maximálnej teplote 30ºC. Nežehlite dekoráciu.
Maska: 175 x 100 mm | Rúrkové gumené pásy: 180 mm
TRANSFER

€
20

4,20

SAFETY

50 x 20 mm

331

KONFORE 73392
Nastavitelný popruh zo živicovej masky. Predlžovač ktorá
chráni uši a umožňuje zoradenie elasticity až do 3 poloh,
aby sa zaistilo väčšie pohodlie v prípade dlhodobého
používania ochrannej masky. Plne prispôsobiteľný s
farbami a typom vášho loga.
180 x 25 mm
3D ETIKETA / ŽIVICOVÁ SAMOLEPKA

€

180 x 25 mm

1,20

SAFETY
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OCHRANNÉ MASKY NA JEDNO
POUŽITIE
24

SPOLOČENSKÁ MASKA / MASKA NA VEREJNOSŤ
COVERBE SOCIAL 98900
Ochranná maska do spoločnosti (nechirurgická), ideálna
na použitie bežnou populáciou. Vyrobená z netkanej
fúkanej taveniny s tromi vrstvami. Ľahko použiteľná maska 
s dvomi gumičkami na pripevnenie k ušiam s nastaviteľnou
sponou na nos. Poskytuje pohodlie priedušným
materiálom, ktorý nedráždi pokožku. Jednorazová maska.
Ochrana okolitého prostredia pred časticami emitovanými
používateľom masky prostredníctvom filtrácie - PFE ≥ 90
% (odporúčanie EÚ: PFE ≥ 70 %). Priedušnosť> 8 l / min a
tlakový rozdiel <40 Pa / cm2.
175 x 95 mm
BEZ MOŽNOSTI POTLAČE

€

0,18

24

OCHRANNÉ MASKY NA JEDNO
POUŽITIE
CHIRURGICKÉ MASKY TYPU I
COVERBE I 98901
Chirurgická maska je ideálna na použitie bežnou populáciou,
zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi. Vyrobená z netkanej
fúkanej taveniny s tromi vrstvami. Ľahko použiteľná maska s dvomi
gumičkami na pripevnenie k ušiam s nastaviteľnou sponou na nos.
Poskytuje pohodlie priedušným materiálom, ktorý nedráždi pokožku.
Jednorazová.
Ochrana okolitého prostredia pred časticami emitovanými
používateľom masky je zabezpečená filtráciou BFE ≥ 95 % a tlakovým
rozdielom <40 Pa / cm2. Súlad s medzinárodnými normami EN14683:
2019 alebo EN14683: 2005 alebo ASTM F2100 (USA).
175 x 95 mm
BEZ MOŽNOSTI POTLAČE
22

SAFETY

€

0,19

OCHRANNÉ MASKY NA JEDNO
POUŽITIE

24

CHIRURGICKÁ MASKA TYPU II
COVERBE II 98902
Chirurgická maska je ideálna na použitie bežnou populáciou,
zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi. Vyrobená z netkanej
fúkanej taveniny s tromi vrstvami. Ľahko použiteľná maska s dvomi
gumičkami na pripevnenie k ušiam s nastaviteľnou sponou na nos.
Poskytuje pohodlie priedušným materiálom, ktorý nedráždi pokožku.
Jednorazová.
Zabezpečenie ochrany okolitého prostredia pred časticami emitovanými
používateľom masky prostredníctvom filtra BFE ≥ 98 % a tlakového
rozdielu <40 Pa / cm2. Súlad s medzinárodnými normami EN14683:
2019 alebo EN14683: 2005 alebo ASTM F2100 (USA).
179 x 87 mm
BEZ MOŽNOSTI POTLAČE

€

0,19

24

OCHRANNÉ MASKY NA JEDNO
POUŽITIE
CHIRURGICKÁ MASKA TYPU IIR
COVERBE IIR 98903
Chirurgická maska je ideálna na použitie bežnou populáciou, zdravotníckymi
pracovníkmi a pacientmi. Vyrobená z netkanej priadze a fúkanej netkanej textílie s
tromi vrstvami. Ľahko použiteľná maska s dvomi gumičkami na pripevnenie na uši
s nastaviteľnou sponou na nos. Poskytuje pohodlie priedušným materiálom, ktorý
nedráždi pokožku. Chráni pred postriekaním a tekutinami. Jednorazová maska.
Zabezpečenie ochrany okolitého prostredia pred časticami emitovanými
používateľom masky prostredníctvom filtračnej kapacity BFE ≥ 98 %, tlakového
rozdielu <60 Pa / cm2 a tlaku odolnosti proti striekaniu ≥ 16 kPa. Súlad s
medzinárodnými normami EN14683: 2019 alebo EN14683: 2005 alebo ASTM F2100
(USA).
179 x 95 mm
BEZ MOŽNOSTI POTLAČE

€

0,22

SAFETY

23

FFP2
06

OCHRANNÉ MASKY NA JEDNO
POUŽITIE
SAMOFILTRUJÚCA MASKA FFP2 / KN 95 / N95
COVERBE FFP2 98904
Samofiltrujúca maska FFP2/KN 95/N95 je ideálna na použitie bežnou populáciou
a zdravotníckymi profesionálmi ako osobný ochranný prostriedok. Vyrobené
z päť vrstvovej netkanej fúkanej taveniny. Ľahko použiteľná maska s dvomi
gumičkami na pripevnenie na uši s nastaviteľnou sponou na nos. Poskytuje
pohodlie priedušným materiálom, ktorý nedráždi pokožku. Nepremokavá maska.
Jednorazová maska.
Ochrana okolitého prostredia pred časticami emitovanými používateľom masky a
ochrana užívateľa pred okolitými časticami prostredníctvom filtra BFE ≥ 95 % a
tlakového rozdielu TIL ≤ 8 %. Súlad s medzinárodnými normami EN149 + A1: 2009
(EUR) alebo GB 2626-2006 (Čína) alebo 42 CFR 84 (USA).
Rozložené rozmery: 105 x 160 mm
BEZ MOŽNOSTI POTLAČE
24

SAFETY

€

0,95

28
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NASTAVITEĽNÉ RAMIENKO MASKY
EXTMASK 98910
Nastaviteľný remienok masky pružný PE. Predlžovač ktorá chráni uši a umožňuje
zoradenie elasticity až do 4 poloh, aby sa zaistilo väčšie pohodlie v prípade
dlhodobého používania ochrannej masky.
140 x 25 mm
SIEŤOTLAČ
€

41 x 6 mm

0,13

SAFETY

25

