


Maseczka ochronna
Art.: 50254
Maseczka ochronna z filtrem spełniającym standardy FFP2. 
Maseczka dopasowuje się do kształtu twarzy, co zapewnia 
komfort użytkowania.
Rozmiar: 16 x 12 cm

Maseczka ochronna
Art.: 50460
Trójwarstwowa maseczka ochronna wykonana z materiału 
non-woven, mocowana na elastyczne gumki. W maseczce 
znajduje się wszyty drucik umożliwiający lepsze dopasowanie 
do kształtu twarzy.
Rozmiar: 17,3 x 9,5 cm



Wielofunkcyjny komin 
Art.: IP380386
Komin na szyję, który sprawdzi się także jako maseczka 
lub opaska. Idealnie sprawdzi się podczas joggingu.
Rozmiar: 48 x 24 cm
Znakowanie: Termotransfer



Bandana 2w1
Art.: CC5000.00
Dwukolorowa bandana, która idealnie sprawdzi się 
do zakrywania twarzy. Górna część została  
wyprofilowana do kształtu nosa. 
Posiada podwójny materiał.
Rozmiar: 25 x 25 cm
Znakowanie: Termotransfer

Przyłbica ochronna
Art.: SG9092
Najwyższej jakości przyłbica ochronna wykonana z przezroczystego poliwęglanu (PC), 
odporna na środki dezynfekujące na bazie alkoholu oraz inne substancje czyszczące. 
Mocowanie na gumkę z wygodną regulacją rozmiaru. 
Osłona czołowa wyklejona miękką pianką zapewniającą komfort użytkowania. 
Osłona przyłbicy wykonana jest ze sztywnego arkusza 0,75-0,8 mm poliwęglanu. 
Materiał zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, elastyczność oraz doskonałą 
przejrzystość (przepuszczalność światła 92%).Poliwęglan charakteryzuje się bardzo 
niską elektrostatycznością, dzięki czemu osłona nie przyciąga drobinek kurzu ani włosów.
Rozmiar: 22 x 35 cm



Maseczka ochronna
Art.: SG9989
Maseczka ochronna wykonana z przyjemnej w dotyku mikrofibry 
210g/m², mocowana na elastyczne gumki. Maseczka pakowana 
jednostkowo w woreczek foliowy. 
W celu ponownej dezynfekcji maseczki, należy wyprać ją w 60°C a 
następnie mrozić przez 6 godzin lub wyprać w 40°C, wyprasować i 
mrozić przez 6 godzin.
Rozmiar: 18 x 23,5 cm
Znakowanie: Sublimacja



Żel antybakteryjny 
Art.: SG929803  (30ml) / SG929904 (40ml)
Antybakteryjny, łagodzący żel do zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny rąk 
bez użycia wody. Produkt do stałego, codziennego użytku. 
Skład: Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Propuylene Glycol, D-Panthenol, Cannabis 
Sativa Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Carbomer, Triethanloamine, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerine, Parfum, Limonene.
Rozmiar: 4 x 3 x 9 cm (30ml) / 4 x 3 x 10,5 cm (40ml)
Znakowanie: Etykieta



Żel antybakteryjny 100ml / 250ml / 1l
Art.: SG930010 (100ml) / SG930125 (250ml) / SG929610 (1l)
Antybakteryjny, łagodzący żel do zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny rąk bez użycia 
wody. Produkt do stałego, codziennego użytku. 
Skład: Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Propuylene Glycol, D-Panthenol, Cannabis Sativa Seed 
Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Carbomer, Triethanloamine, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglicerine, Parfum, Limonene.
Rozmiar: 11,5 x 5 x 5 cm (100ml)  / 17,5 x 5,5 x 5,5 cm (250ml) / 27,5 x 9,5 cm (1l)
Znakowanie: Etykieta



Chusteczki higieniczne
Art.: 68669
Opakowanie chusteczek higienicznych. Zawiera 10 sztuk wyso-
kiej jakości 3-warstwowych chusteczek. Niezwykle delikatne, 
chronią nos przed podrażnieniem. Logotyp można umieścić na 
etykiecie, którą naniesiemy na opakowanie.
Rozmiar: 7,3 x 5,2 x 2,7 cm
Znakowanie: Etykieta

Chusteczka do dezynfekcji
Art.: SG9988
Chusteczka do dezynfekcji rąk i różnych powierzchni odpornych na alkohol. 
Chusteczka ma działanie: bakteriobójcze, wirusobójcze, antygrzybiczne. 
Składniki aktywne: Etanol 83,5%, Bifenyl 2-ol 0,15% 
Sposób użycia: Przetrzyj ręce lub powierzchnię, którą chcesz wyczyścić 
przez 30 sekund i pozostaw do wyschnięcia. 
Rozmiar: 14 x 20 cm - chusteczka / 8 x 6 cm - opakowanie 
Znakowanie: Etykieta



Żel antybakteryjny 50ml SeptMedic
Art.: SG930250
Antybakteryjny, łagodzący żel do zapewnienia od-
powiedniego poziomu higieny rąk bez użycia wody. 
Produkt do stałego, codziennego użytku. 
 
Stosowanie: 
Niewielką ilość żelu nałożyć na skórę dłoni. Wmasować 
i pozostawić do wchłonięcia. 
 - 65% alkoholu 
- przebadany dermatologicznie 
- nie wymaga użycia wody 
 
Rozmiar: 11,8 x 3,6 cm
Znakowanie: Etykieta

 
Składniki aktywne: 
Konopie siewne (Canabis sativa L.) - źródło kannaboidów, witamin, 
minerałów, protein i fitosteroli - łagodzą uczucie suchości i podraż-
nienia, działają antyoksydacyjnie 
Aloes - działa nawilżająco i łagodząco, kojąc podrażnienia różnego 
pochodzenia 
Panthenol - łagodzi i regeneruje - pobudza procesy podziałów komór-
kowych w związku z tym przyspiesza gojenie podrażnień 
 
Skład: 
Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Propuylene Glycol, D-Panthenol, Can-
nabis Sativa Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Carbomer, 
Triethanloamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerine, Parfum,  
Limonene.



Mydło w papierku
Art.: IMMC0546
Mydło w papierku wyposażone jest w swój własny pojemnik, 
który mieści się w torebce, kieszeni lub portfelu. 
W opakowaniu znajduje się 20szt. jednorazowych mydełek. 
Rozmiar: 6 x 4 cm

Chusteczki w pudełku
Art.: 60492
Chusteczki 3-warstwowe (60 szt.) 
umieszczone w ekologicznym pudełku, 
wykonanym z papieru pochodzącego 
z recyklingu.
Rozmiar: 11,5 x 11,5 x 11,5 cm
Znakowanie: Sitodruk, Etykieta 



Urządzenie do dezynfekcji telefonu komórkowego
Art.: IMMC0547
Maszyna do sterylizacji telefonów komórkowych i nie tylko. Za pomoca bakteriobój-
czej technologii światła UV pozwala nam na dezynfekcję małych przedmiotów ta-
kich jak maski, okulary, klucze oraz zegarki. Posiada dwustronne, podwójne lampy 
UV, które sa wyłaczane automatycznie po 6 minutach. Maszyna posiada wbudowa-
ny zbiornik do aromaterapii. Jest w stanie pomiescić 8-calowy telefon komórkowy.
Rozmiar: 21 x 11 x 4,4 cm

Bezdotykowe narzędzie dezynfekujące
Art.: IMMC0548
Narzędzie dezynfekujące dzięki któremu skutecznie ograniczysz ryzyko rozprzestrzenia-
nia się bakterii. Jedna końcówka umożliwi na przykład bezdotykowe wciśnięcie guzika 
w windzie, druga posłuży do otwierania drzwi czy szuflad. Po użyciu i złożeniu narzędzia, 
używane końcówki zostaną zdezynfekowane dzięki wkładkom nasączonym środkiem an-
tybakteryjnym. Kieszonkowy rozmiar sprawia, że narzędzie jest łatwe w przenoszeniu, bez 
problemu zmieści się w kieszeni czy torebce i będzie zawsze pod ręką.
Rozmiar: 11,5 x 2,5 x 3 cm




