S NAŠIMI
PRODUKTMI
OTVORÍTE ŠKOLY
BEZPEČNE
Materiál: 100% Bavlna (220g)Jednovrstvové.Rozmer: 19 x 10 cm Výhody bavlneného rúška : viacnásobné
použitie, dezinfekcia praním až pri 95°C, dezinfekcia žehlením pri vysokej teplote. Ochranné rúško je na
šnúrky alebo na gumičku. Rúška nie sú určené do sterilného prostredia (napr.operačné sály) a nejedná sa o
respirátor. Z hygienických dôvodov sa rúška nedajú vrátiť! Vlastnosti: , pH neutrálna, nepoškodzuje žiadne
materiály – je nekorozívna. Neobsahuje chlór, alkohol, lúh, peroxid, aldehydy ani fenoly, nemá vedľajšie
účinky. Na povrchu vytvára polymérovú vrstvu a tým zabezpečuje dlhodobú ochranu pred opätovnou
mikrobiologickou kontamináciou. Ako správne nosiť rúško? Pred nasadením ústneho rúška by ste mali
dodržiavať prísne hygienické pravidlá vrátane čistenia rúk prípravkom na báze alkoholu alebo mydlom a
vodou. Horný okraj rúška priložte na tvár, upravte okraje, aby neodstávali a zaistite. Správne nasadené
ochranné rúško má zakrývať ústa, nos aj bradu. Počas používania sa ochranného rúška už nedotýkajte. Ak
to urobíte, očistite si ruky. Rúško odstraňujte vždy len zozadu a nedotýkajte sa prednej strany.

Rúško látkové 100% BA
kód: 700B0100215

1,38 bez DPH / 1,66 s DPH

kód: 700P2100165

kód: 700B0100197

7,90 bez DPH
9,48 s DPH

4,10 bez DPH (0,41/ks)
4,92 s DPH (0,49/ks)
Jednorazové chirurgické rúško na tvár, rozsah ochrany BFE≥95%, PFE≥30%
Rúško s 3 vrstvami môže účinne zabrániť chrípke, chorobám dýchania a
šíreniu baktérií a vírusov.

DEZIX univerzálny alkoholový čistič (zlikviduje 99,9% baktérií vrátane
COVID-19) na dezinfekciu rúk aj povrchov ako prevenciu nielen proti novému
koronavírusu. Obsahuje viac ako 60% alkoholu. Objem: 1000 ml. Zloženie:
etanol,izopropanol,peroxid vodíka, glycerol, voda

Štít ochranný
celotvárový

Stojan na dezinfekciu
pevný

kód: 700A0300226

kód: 530S0000021

6,90 bez DPH
8,28 s DPH

31,00 bez DPH
37,20 s DPH

Stojan na dezinfekciu pevný. Dezinfekcia nie je súčasťou stojanu.

Dávkovač so senzorom
PrimaSOFT
dolievateľný 900ml
kód: 700P3300068

69,00 bez DPH
82,80 s DPH
obsah: 900ml rozmer: 123 x 114 x 261mm ABS plast,
dolievateľný, automatický, bezdotykový, nastavenie
dávkovania. Pre mydlo, gél a tekutú dezinfekciu.

pri odbere 10 ks
ZADARMO
1x rozprašovač

DEZIX univerzálny
alkoholový čistič 1000ml

Rúško jednorazové
10ks/BAL

Štítová doska: rozmery: 25 cm x 29 cm (výška x šírka). Ochranná fólia na
oboch stranách - pred použitím je potrebné odstrániť. Hrúbka štítovej dosky:
0,5 mm. Šírka rámu štítu: 2cm. Nastaviteľná veľkosť s gumičkou.
Hmotnosť: 70 g.

Utierka papierová
ZZ 4200ks zelená
kód: 700P3600012

8,50 bez DPH
10,20 s DPH
Jednovrstvové skladané utierky typu ZZ zelenej
farby, vyrobené zo 100% recyklovaného papiera.
Majú veľmi dobrú saciu schopnosť.
Rozmery: 23x25 cm. Cena je za balenie 4200 ks.

Zásobník na papierové
utierky ZZ Kimberly
Clark
kód: 700P3400084

27,00 bez DPH
32,40 s DPH
Zásobník Kimberly-Clark na skladané utierky typu C,Z
široký. Štýlový dizajn, kvalita a elegancia. Unikátny
patentovaný mechanizmus bráni preplneniu dávkovača a
zaručuje bezproblémové vytiahnutie papiera - a tým
nižšiu spotrebu a menej odpadu.

Rukavice latexové ECONOHANDS 87-190

kód: 700C0600096

Rozprašovač 350ml

kód: 760V4400028

1,03 bez DPH
1,24 s DPH

0,49 bez DPH
0,59 s DPH
Pracovné rukavice na viacnásobné použitie. Prírodný latex, velúrová úprava
vo vnútri, dĺžka 30,5 cm, farba žltá. Pružné rukavice vhodné pre domácnosť a
priemysel. Špeciálne ošetrené pre zníženie rizika aleregických reakcií.
Vhodné na viacnásobné použitie. Hrúbka materiálu 0,35 mm. Veľkosti: 7 - 10
Normy: EN ISO 374-1:2016 TypeC, EN 388:1010X, EN ISO 374-5:2016

Gel dezinfekčný
FORTEA Express Wash
90g
180g
460g
5000g

3,10 bez DPH / 3,72 s DPH
3,60 bez DPH / 4,32 s DPH
7,90 bez DPH / 9,48 s DPH
35,00 bez DPH / 42,00 s DPH

Dezinfekčný a regeneračný gél s obsahom alkoholu, alantoínu, vitamínu E,
ktorý zabezpečuje dokonalú antimikrobiálnu ochranu pokožky rúk bez
použitia vody a mydla. Má okamžitý baktericídny účinok. Skvelý pomocník do
každej kabelky. Prvá pomoc proti baktériám a vírusom. Vynikajúci na cesty,
detské ihriská, do kancelárii, po použití toaliet a všade tam, kde na Vás
stiehnu baktérie. Originálna receptúra a vyvážené množstvá účinných látok
ponúkajú dokonalú hygienu Vašim rukám, ich jemné ošetrenie a príjemné
prevoňanie.

Teplomer bezkontaktný Strend Pro infračervený
kód: 700P3900209

Rozprašovač, mix farieb. Vodnú trysku možno nastaviť od silného až po slabý
prúd vody. Objem 350ml. Dĺžka: 26 cm Hmotnosť: 0.06 kg Priemer: 11 cm

Mydlo tekuté BALNEO
ANTI
5l 3,50 bez DPH / 4,20 s DPH
1l 0,96 bez DPH / 1,15 s DPH

Kvalitné tekuté mydlo určené na bežné umývanie rúk s prísadou antibakteriálnych látok. Ľahko a rýchlo odstraňuje bežné až stredné znečistenie, ošetruje
pokožku prostredníctvom prídavných látok. Vyznačuje sa primeranou
penivosťou, príjemnou vôňou a dobre sa oplachuje. Možné použiť do
dávkovačov tekutého mydla. Je vhodné na použitie v ľahkom priemysle, v
potravinárstve, gastronómii, školstve, administratíve a v domácnosti, všade pri
bežnom umývaní.

Postrekovač ramenný
tlakový Orion Super
Pro+ 6l
kód: 670K2502384

33,77 bez DPH
40,53 s DPH

61,66 bez DPH
74,00 s DPH
Tento bezkontaktný teplomer je určený na meranie a sledovanie teploty
ľudského tela. TECHNICKÉ PARAMETRE: - Typ: Bezdotykový - Vzdialenosť pri
meraní: 2 – 5 cm - Rozsah merania: 32 až 45 °c (89,6 – 113 °F) - Presnosť: ± 0,3
°C (0,5 °F) - Minimálna hodnota: 0,1 °C / °F - Čas odozvy: 0,5 s - Indukčná
vlnová dĺžka: 7-14 µm - Optimálne pracovné podmienky: 10 - 40 °C (50 - 104
°F) Relatívna vlhkosť < 80% - Spotreba: Mimo prevádzky 10 µa Počas
prevádzky 10 ma - Ukazovateľ vybitia batérií: Napätie 2,5 V - Životnosť batérií:
10 h - Podsvietenie: Zelené, žlté, červené - Meracie jednotky: °C °F Automatické vypnutie: Po 15 s - Skladovacie podmienky: -20 až +60 °C (50 104 °F) Relatívna vlhkosť 10-95% - Napájanie: 2 x 1,5 V AAA batérie (nie sú
súčasťou balenia) - Rozmery: 176 x 106 x 48,6 mm

Postrekovač ramenný tlakový. Objem: 6L

DEZI PRIM 5L
dezinfekčný prípravok
kód: 700P1200079

2,70 bez DPH
3,24 s DPH
Dezinfekčný čistiaci prípravok, ktorý má vysokú účinnosť. Spoľahlivo likviduje
vírusy, baktérie, riasy a nižšie huby. Odstraňuje pachy, odfarbuje, bieli textílie
a drevo. Je určený pre sociále zariadenia, potravinársky priemysel, na
dezinfekciu pitnej vody a vody v plaveckých bazénoch. Používajte biocídne
výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené
informácie o výrobku.

Pri objednávkach nad 150€ bez DPH doprava zdarma (inak 5€ bez DPH).
Ponuka je limitovaná a je platná do vypredania zásob. Objednávky zasielajte na: objednavky@dexis.sk
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