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Katalóg výrobkov

Diagnostické a ochranné rukavice

Nitril

Nitrilové rukavice "Allfood Safe" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
nitril, ľahký, bez práškov, nesterilný
odolný voči mastnotám
anatomická forma s valcovanými okrajmi
tvarované končeky prstov pre lepší úchop
bez latexu, vhodný pre alergikov
balenie: 250 KS
farba: biela, modrá
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,07, dlane: 0,07, manžeta: 0,04
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Nitrilové rukavice "Safe fit" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
nitril, ľahký, mäkký, bez práškov, nesterilný
odolný voči mastnotám
anatomická forma s valcovanými okrajmi
tvarované končeky prstov pre lepší úchop
bez latexu, vhodný pre alergikov
balenie: 100/200 KS
farba: biela, modrá, čierna, zelená, oranžová
veľkosť: XS, S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,08, dlane: 0,08, manžeta: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Diagnostické a ochranné rukavice
Nitrilové rukavice "Safe light" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
nitril, kvalitný, bez práškov, nesterilný
odolný voči olejom a tukom
rolovaná manžeta
textúra na končekoch prstov
bez latexu, vhodný pre alergikov
elastický
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá, fialová, tmavá modrá, čierna, ružová,
červená, zelená
veľkosť: XS, S, M, L, XL, XXL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,1, dlane: 0,07, manžeta: 0,055
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Nitril

Diagnostické a ochranné rukavice

Nitril

Nitrilové rukavice "Extra Safe" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
nitril, kvalitný, bez práškov, nesterilný
odolný voči olejom a tukom, mastnotám
rolovaná manžeta
textúra na končekoch prstov
bez latexu, vhodný pre alergikov
ochrana pred chemickými, cytotoxickými a biologickými
nebezpečenstvami
elastický
balenie: 100 KS
farba: modrá, čierna
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,17, dlane: 0,11, manžeta: 0,09
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Nitrilové rukavice "Safe Premium" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
nitril, kvalitný, bez práškov, nesterilný
odolný voči olejom a tukom, mastnotám
rolovaná manžeta
textúra na končekoch prstov
bez latexu, vhodný pre alergikov
ochrana pred chemickými, cytotoxickými a biologickými
nebezpečenstvami
elastický
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá
veľkosť: S, M, L, XL, XXL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,14, dlane: 0,09, manžeta: 0,07
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Diagnostické a ochranné rukavice
Nitrilové rukavice "Safe Super Stretch" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
nitril, kvalitný, bez práškov, nesterilný
bez akcelerátora
extrémne elastické a odolné proti roztrhnutiu
vyššia elasticita ako latex (700%)
perfektné prispôsobenie, vynikajúca hmatová citlivosť pre presnú
prácu
textúra na končekoch prstov
bez latexu, vhodný pre alergikov
odolné voči olejom a tukom
balenie: 100 KS
farba: modrá, čierna, biela
veľkosť: XS, S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,08, dlane: 0,08, manžeta: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 700

Nitril

Diagnostické a ochranné rukavice

Nitrilové rukavice "Extra Safe Superlong" | bez púdru
jednorázová rukavica, 40 cm, 50cm
nitril, silný, bez práškov, nesterilný
extra dlhá manžeta na ochranu predlaktia
štruktúrované končeky prstov pre dobré uchopenie s valcovanou
hranou
veľmi elastické a pevné až po hranicu roztrhnutia
mimoriadne odolné voči olejom a tukom
ochrana pred chemickými, cytotoxickými a biologickými rizikami
balenie: 50 KS
farba: modrá
veľkosť: S, M, L, XL
40cm manžeta - hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,20, dlane: 0,15, manžeta: 0,10
50cm manžeta - hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,17, dlane: 0,15, manžeta: 0,14
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Nitril

Diagnostické a ochranné rukavice

Nitril

Nitrilové rukavice "Safe Long" | bez púdru
jednorázová rukavica, 30 cm
nitril, kvalitný, bez práškov, nesterilný
extra dlhá manžeta na ochranu predlaktia
štruktúrované končeky prstov
veľmi elastické a pevné až po hranicu roztrhnutia
mimoriadne odolné voči olejom a tukom
balenie: 100 KS
farba: modrá, biela, čierna
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,14, dlane: 0,10, manžeta: 0,08
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Nitrilové rukavice "Safe Long Light" | bez púdru
jednorázová rukavica, 30 cm
ľahký nitril, kvalitný, bez práškov, nesterilný
extra dlhá manžeta na ochranu predlaktia
štruktúrované končeky prstov
veľmi elastické a pevné až po hranicu roztrhnutia
mimoriadne odolné voči olejom a tukom
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
dlane: 0,094

Diagnostické a ochranné rukavice

Nitril

Nitrilové rukavice "Power Grip Long" | bez púdru
extra dlhá jednorázová rukavica, 30 cm
nitril, obzvlášť silný, nesterilný, bez obsahu prášku
neobsahuje latex, a preto je vhodný pre alergikov
obojstranná protišmyková konštrukcia,
dá sa prenášať na oboch stranách
räzba na vnútornej strane zabraňuje kĺzaniu rukavíc
bezpečné uchopenie aj pri suchom a mokrom použití
odolné voči olejom a tukom
veľmi elastické, s valcovaným okrajom
balenie: 50 KS
farba: čierna
veľkosť: S, M, L, XL
povrch: štruktúrovaný

Nitrilové rukavice "Power Grip" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
nitril, obzvlášť silný, nesterilný, bez obsahu prášku
neobsahuje latex, a preto je vhodný pre alergikov
obojstranná protišmyková konštrukcia,
dá sa prenášať na oboch stranách
räzba na vnútornej strane zabraňuje kĺzaniu rukavíc
bezpečné uchopenie aj pri suchom a mokrom použití
odolné voči olejom a tukom
veľmi elastické, s valcovaným okrajom
balenie: 50 KS
farba: čierna, modrá, oranžová
veľkosť: S, M, L, XL
povrch: štruktúrovaný

Diagnostické a ochranné rukavice
Nitrilové rukavice "Control" | ľahko púdrované
jednorázová rukavica, 24 cm
nitril, silný, ľahko práškový, nesterilný
mimoriadne flexibilný, vynikajúci komfort nosenia
veľmi odolný proti oderu a stehom
obzvlášť pohodlné, so zrolovanou hranou
odolný voči olejom a tukom
balenie: 100 KS
farba: modrá
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,11, dlane: 0,10, manžeta: 0,07
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Nitrilové "postieľky" | bez púdru
nitril, bez prášku
hladký, valcovaný, veľmi elastický
vynikajúci hmat
balenie: 1000 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L
dĺžka: 7 cm
hrúbka v mm (± 10%): 0,09
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Nitril

Diagnostické a ochranné rukavice
Latexové rukavice "Sense" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
latex, kvalitný, bez púdru, nesterilný
dvojito chlórovaný
extrémne nízky obsah bielkovín iba <30 µg / g
vynikajúci úchop vďaka štruktúrovanému povrchu
vynikajúca hmatová citlivosť
veľmi odolné proti roztrhnutiu, s valcovaným okrajom
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,13, dlane: 0,094, manžeta: 0,08
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650

Latexové rukavice "MED GRIP" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
latex, kvalitný, bez púdru, nesterilný
veľmi nízky obsah bielkovín, a preto je obzvlášť šetrný k pokožke a
vhodný pre alergikov
optimálna kombinácia hrúbky steny a bariérových vlastností pre
väčšiu odolnosť proti chemikáliám
veľmi odolný proti roztrhnutiu, vysoká elasticita, veľmi dobrá
hmatová citlivosť
textúrovaný povrch pre bezpečné uchopenie s rolovanou hranou
extra hygienické vďaka odnímateľnému otvoru
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,11, dlane: 0,10, manžeta: 0,07
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650

Latex

Diagnostické a ochranné rukavice
Latexové rukavice "Grip" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
latex, kvalitný, bez púdru, nesterilný
vynikajúci úchop vďaka štruktúrovanému povrchu
plne anatomicky tvarované, so zrolovanou hranou
vynikajúci dotyk pre presnú prácu
veľmi odolný proti roztrhnutiu, mimoriadne elastický a veľmi odolný
považuje sa za OOP na ochranu pred rozpúšťadlami a chemikáliami
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: XS, S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,13, dlane: 0,10, manžeta: 0,08
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650
Latexové rukavice "Grip Light" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
latex, kvalitný, bez púdru, nesterilný
vynikajúci úchop vďaka štruktúrovanému povrchu
plne anatomicky tvarované, so zrolovanou hranou
vynikajúci dotyk pre presnú prácu
veľmi odolný proti roztrhnutiu, mimoriadne elastický a veľmi odolný
považuje sa za OOP na ochranu pred rozpúšťadlami a chemikáliami
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,12, dlane: 0,09, manžeta: 0,07
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650

Latex

Diagnostické a ochranné rukavice

Latex

Latexové rukavice "Skin" | ľahko púdrované
jednorázová rukavica, 24 cm
latex, kvalitný, ľahko práškovaný, nesterilný
veľmi odolný proti roztrhnutiu, mimoriadne elastický
plne anatomický, ako druhá koža, s vynikajúcim dotykom
vynikajúci úchop, odolný, vysoká tesnosť
Latexové rukavice "Skin Light" | ľahko púdrované
s valcovaným okrajom
zachytáva odtekajúce kvapky, keď sú zdvihnuté ruky
balenie: 100 KS
jednorázová rukavica, 24 cm
farba: biela, modrá
latex, ľahký, ľahko práškovaný, nesterilný
veľkosť: S, M, L, XL
veľmi odolný proti roztrhnutiu a elastický
hrúbka v mm (± 10%):
plne anatomický, s vynikajúcim dotykom
končeky prstov: 0,13, dlane: 0,10, manžeta: 0,08
vynikajúci úchop
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650
odolný, vysoká tesnosť
zachytáva odtekajúce kvapky
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,11, dlane: 0,09, manžeta: 0,07
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650

Diagnostické a ochranné rukavice
Latexové rukavice "Diablo" | bez púdru

jednorázová rukavica, 24 cm
latex, kvalitný, bez púdru, nesterilný
štruktúrovaný povrch, veľmi ľahko sa uchopí
sedí ako druhá koža so zrolovaným okrajom
veľmi dobrá hmatová citlivosť
odolný proti roztrhnutiu, mimoriadne elastický
obzvlášť odolný
balenie: 100 KS
farba: čierna
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,12, dlane: 0,11, manžeta: 0,08
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650

Latexové rukavice "Soft Blue" | bez púdru

jednorázová rukavica, 24 cm
latex, kvalitný, bez púdru, nesterilný
extra jemné a hladké
obzvlášť odolný
odolný proti roztrhnutiu a mimoriadne elastický
úplne anatomické, ako druhá koža, so zrolovanou hranou
vynikajúca hmatová citlivosť
balenie: 100 KS
farba: modrá
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,12, dlane: 0,11, manžeta: 0,08
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650

Latex

Diagnostické a ochranné rukavice
Latexové rukavice "Aloe Vera" | bez púdru

jednorazová rukavica, 24 cm
latex, bez púdru, nesterilný
s aloe vera, protizápalové hojenie rán, tlmí bolesť
zvlhčuje, upokojuje suchú, drsnú a popraskanú pokožku
veľmi odolný proti roztrhnutiu a bezpečný na dotyk
veľmi dobrá hmatová citlivosť pre presnú prácu
vysoká tesnosť, s rolovacími okrajmi
balenie: 100 KS
farba: zelená
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,14, dlane: 0,13, manžeta: 0,09
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 700

Latexové "postieľky" | bez púdru

latex, bez púdru
hladký, valcovaný, veľmi elastický
vynikajúci hmat
obzvlášť ľahké a rýchle nasadenie
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,23, dlane: 0,21, manžeta: 0,19
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 750

Latex

Diagnostické a ochranné rukavice
Syntetické rukavice "Elastic" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
syntetické, ľahké, bez prášku, nesterilné
neobsahujú latex, vhodný pre alergikov
veľmi elastické, extrémne odolné proti roztrhnutiu, vyššia pevnosť ako latex
citlivosť, tvar a priľnavosť ako pri prírodnom latexe
so zrolovanou hranou
vhodné aj na dlhšie obdobia nosenia
nie sú vhodné pre mastné jedlá, oleje
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,05, dlane: 0,07
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 350

Vinyl

Diagnostické a ochranné rukavice
Vinylové rukavice "Ideal Light" | bez púdru

jednorázová rukavica, 24 cm
vinyl, ľahký, bez prášku, nesterilný
veľmi priateľský k pokožke, dobrá hmatová citlivosť
odolný proti roztrhnutiu, stabilný a roztiahnuteľný
neobsahuje latex, a preto je vhodný pre alergikov
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL, XXL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,05, dlane: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 350

Vinylové rukavice "Ideal" | bez púdru

jednorázová rukavica, 24 cm
vinyl, ľahký, bez prášku, nesterilný
veľmi priateľský k pokožke
dobrá hmatová citlivosť
odolný proti roztrhnutiu
neobsahuje latex, vhodný pre alergikov
so zrolovaným okrajom
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,06, dlane: 0,08, manžeta: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 350

Vinyl

Diagnostické a ochranné rukavice
Vinylové rukavice "Ideal Long" | bez púdru

jednorázová rukavica, 30cm
vinyl, kvalitný, bez púdru, nesterilný
neobsahuje latex, vhodný pre alergikov
extra dlhá manžeta na ochranu predlaktia
dobrá hmatová citlivosť, so zrolovanou hranou
odolný voči roztrhnutiu a stabilný
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,06, dlane: 0,08, manžeta: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 350

Vinylové rukavice "Ideal Fit" | bez púdru

jednorázová rukavica, 24 cm
vinyl, obzvlášť ľahký, bez prášku, nesterilný
dobrá hmatová citlivosť
odolný proti roztrhnutiu, stabilný a roztiahnuteľný
so zrolovaným okrajom
neobsahuje latex, a preto je vhodný pre alergikov
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,04, dlane: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 300

Vinyl

Diagnostické a ochranné rukavice
Vinylové rukavice "Classic" | ľahko púdrovaný
jednorázová rukavica, 24 cm
vinyl, ľahký, ľahko práškovaný, nesterilný
neobsahuje latex, vhodný pre alergikov
dobrá hmatová citlivosť
obzvlášť odolný proti roztrhnutiu
stabilný a roztiahnuteľný
vhodné iba na styk s nemastnými jedlami
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,06, dlane: 0,08, manžeta: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 350

Vinylové rukavice "Classic Light" | ľahko púdrovaný
jednorázová rukavica, 24 cm
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,05, dlane: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 350

Vinylové rukavice "Classic Light" | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
balenie: 100 KS
farba: biela
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,04, dlane: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 300

Vinyl

LDPE

Diagnostické a ochranné rukavice
LDPE rukavice "Softline Long Plus" | bez púdru
LDPE rukavice, 90 cm, cca 30 my
polyetylén, nesterilný
extrémne pružné
vodeodolné
extra dlhé pre väčšiu ochranu
ideálne pre krátkodobú prácu
s gumičkou pre bezpečné držanie
balenie: 50 KS
farba: zelená
povrch: hladký

LDPE rukavice "Softline Long" | bez púdru

LDPE rukavice, 90cm, cca 30 my
vodeodolné
extra dlhá pre väčšiu ochranu
ideálne pre krátkodobú prácu
balenie: 50 KS
farba: oranžová
povrch: hladký

Diagnostické a ochranné rukavice
LDPE rukavice "Softline" | bez púdru

LDPE rukavice, 38 cm, cca 30 my
polyetylén, nesterilný
extrémne pružné
vodeodolné
ideálne ako spodná alebo nad rukavice
balenie: 100 KS
farba: zelená, modrá, žltá
povrch: hladký

LDPE rukavice "Polyclassic Soft"| bez púdru

jednorázová rukavica, 29 cm, cca 18 my
LDPE (nízkohustotný polyetylén), reliéfny, nesterilný
mäkký a veľmi odolný proti roztrhnutiu
ideálna ochrana pre krátkodobú prácu
balenie: 100 KS
veľkosť: M, L
farba: biela, modrá
povrch: reliéfny

HDPE rukavice "Polyclassic Strong"| bez púdru
HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)
jednorázová rukavica, cca 12 my
ponúka ochranu pre krátkodobú prácu
dobrý komfort pri nosení
dostupné v dávkovacej krabici alebo vo vrecku
balenie: 100 KS, 500 KS
veľkosť: M, L
farba: biela
povrch: reliéfny

LDPE/HDPE

Diagnostické a ochranné rukavice
CPE rukavice "Allfood" | bez púdru
jednorázová rukavica
CPE (liaty polyetylén)
bez prášku, nesterilný, bez latexu
ľahko uchopiteľné vďaka štruktúrovanému povrchu
veľmi pevné a odolné proti roztrhnutiu
dobre prilieha k ruke a končekom prstov
obzvlášť vhodné na dotýkanie sa mastných jedál
balenie: 200 KS
farba: biela
veľkosť: S - 28 cm, M - 29 cm
L - 29 cm, XL - 30 cm

TPE rukavice "Allfood Thermosoft"| bez púdru
jednorázová rukavica
TPE (termoplastické elastoméry), bez prášku, nesterilné
dobre prilieha k ruke a končekom prstov
dobrá hmatová citlivosť
obzvlášť vhodné na dotýkanie sa mastných jedál
balenie: 200 KS
veľkosť: S - 24 cm, M - 25 cm
L - 27 cm, XL - 28 cm
farba: biela, modrá, čierna

CPE/TPE

Diagnostické a ochranné rukavice
Neoprénové rukavice „Neoprem“ | bez púdru
rukavice na chemickú ochranu, 28 cm
neoprén, extra silná kvalita, bez púdru
vynikajúca ochrana pred kyselinami, zásadami a alkoholmi
neobsahuje latex, a preto je vhodný pre alergikov
tvarované končeky prstov
extra dlhá pre ďalšiu ochranu mimo zápästia
extrémne odolný proti roztrhnutiu a elastický
balenie: 50 KS
farba: zelená
veľkosť: M
povrch: textúrovaný

Neoprénové rukavice „Neo Stretch Pro“ | bez púdru
jednorázová rukavica, 24 cm
neoprén, kvalitný, bez púdru
mimoriadne elastické - viac ako 1 000% rozťažnosť
priateľský k pokožke, bez latexu, a preto vhodný pre alergikov
znížené potenie
vynikajúce prispôsobenie, vynikajúca hmatová citlivosť
maximálny úchop vďaka zhrubnutým špičkám prstov
odolný voči mnohým chemikáliám
balenie: 100 KS
farba: tyrkysová
veľkosť: XS, S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,08, dlane: 0,06, manžeta: 0,05
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 700

Neoprén

Diagnostické a ochranné rukavice
Nitril „Super High Risk“ | bez púdru
rukavica na chemickú ochranu, 30cm
nitril, extra silný, bez latexu
vhodný pre alergikov, bez prášku, nesterilný
chráni pred nebezpečným postriekaním chemikáliami,
čistiacimi prostriedkami a inými tekutinami
dlhá manžeta pre ďalšiu bezpečnosť
extrémne odolný proti roztrhnutiu a odolný
tvarované končeky prstov pre optimálne uchopenie
balenie: 50 KS
farba: modrá
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,23, dlane: 0,19, manžeta: 0,11
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 500

Latex „High Risk“ | bez púdru
rukavice na chemickú ochranu, 28 cm
latex, obzvlášť kvalitný, bez prášku
extrémne odolný proti roztrhnutiu, s valcovaným okrajom
bezpečné uchopenie vďaka zdrsnenému povrchu
vnútorná strana chlórovaná, aby sa znížilo riziko alergií
vonkajšia strana chlórovaná,
aby sa zvýšila mechanická a chemická odolnosť
balenie: 50 KS
farba: modrá
veľkosť: S, M, L, XL
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,33, dlane: 0,32, manžeta: 0,16
relatívne predĺženie pri pretrhnutí [%] 650

Nitril/Latex

Diagnostické a ochranné rukavice
Latexové rukavice „DUALPRENE“ | bez púdru

silná dvojitá vrstva neoprénu
bavlnená výstelka
veľmi šikovné vďaka štruktúrovanej dlani a prstom
elastické a odolné proti prepichnutiu
33 cm, pre ďalšiu ochranu predlaktia
účinná ochrana pred olejmi, kyselinami a rozpúšťadlami
balenie: 1pár
farba: modrá/žltá
veľkosť: S, M, L, XL
povrch: štruktúrovaný

Latexové rukavice „Chemo“ | bez púdru
ochranné rukavice proti chemikáliám
dvakrát tak silné ako bežné latexové rukavice
odolné vďaka hrúbke materiálu 0,7 mm
bavlnená výstelka
anatomicky tvarované, elastické
protišmykové, vďaka štruktúre na dlani a prstoch
s dĺžkou 33 cm je chránené aj predlaktie
balenie: 1 pár
farba: čierna
veľkosť: S, M, L, XL
povrch: štruktúrovaný

Latex

Diagnostické a ochranné rukavice
Latexové rukavice „Professional“ | bez púdru

rukavica na chemickú ochranu, 30 cm
úplné ponorenie do latexu, vo vnútri s bavlnou
trikotová podšívka, vysoký komfort nosenia
vnútorná výstelka = kontaktná bariéra
vodotesné
veľmi odolné proti oderu a odolné proti roztrhnutiu,
izolačné proti chladu
balenie: 1pár
farba: modrá
veľkosť: M, L, XL
povrch: hladký

Latexové rukavice „Triplex“ | bez púdru
ochranné rukavice proti chemikáliám
mimoriadne odolné, trikrát ponorené do latexu
hrúbka materiálu 0,7 mm
veľmi dobre odoláva mechanickému zaťaženiu
zamatová podšívka (bavlna) vo vnútri
pre menšie potenie a lepšie vstrebávanie vlhkosti
štruktúrovaná dlaň a prsty pre dobrý úchop
odolný proti prepichnutiu
extrémne pružné pre maximálnu voľnosť pohybu vašich rúk
33 cm dlhá pre optimálnu ochranu predlaktia
oranžová farba so signálnym efektom
balenie: 1 pár
farba: oranžová
veľkosť: S, M, L, XL
povrch: štruktúrovaný

Latex

Diagnostické a ochranné rukavice
Latexové rukavice „BETTINA“

univerzálna rukavica, 30cm
latex, vo vnútri vločkovaný bavlnou
extrémne odolný proti roztrhnutiu
bezpečné uchopenie vďaka voštinovému profilu
s extra vysokým obsahom latexu
rolovaný okraj zachytáva kvapky
balenie: 1pár
farba: modrá, žltá, oranžová
veľkosť: S, M, L, XL
povrch: štruktúrovaný
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,33, dlane: 0,35, manžeta: 0,28

Latex

Diagnostické a ochranné rukavice
Nitrilové rukavice „Professional“

rukavice na chemickú ochranu, 34 cm
nitril, z vnútornej strany povrstvený bavlnou
neobsahuje latex, vhodný pre alergikov
veľmi odolný, chemicky odolný
príjemný pocit na dotyk
dlhá manžeta pre ďalšiu bezpečnosť
flexibilita pri nosení, aj pri nízkych teplotách
balenie: 1pár
farba: zelená
veľkosť: S, M, L, XL, XXL
povrch: štruktúrovaný
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,381, dlane: 0,381, manžeta: 0,381

Univerzálne rukavice "Allfood Professional"

univerzálna rukavica, 34 cm
nitril, pevný, kvalitný, s vnútornou vrstvou bavlny
100% bezpečné pre potraviny, odolné voči olejom a tukom
neobsahuje latex, vhodný pre alergikov
extrémne odolný proti roztrhnutiu a veľmi elastický
rovná manžeta
balenie: 1pár
farba: modrá
veľkosť: S, M, L, XL
povrch: štruktúrovaný
hrúbka v mm (± 10%):
končeky prstov: 0,20, dlane: 0,20, manžeta: 0,20

Nitril

Diagnostické a ochranné rukavice
Chemické ochranné rukavice „Antiacido“

vysoko kvalitný materiál duo:
elastický latex zmiešaný so silným neoprénom
úplná ochrana proti mnohým chemikáliám
maximálna ochrana, pohodlie a citlivosť
obzvlášť robustný s hrúbkou 0,7 mm
extra dlhé (33 cm), aby bolo chránené aj predlaktie
s vnútornou vrstvou bavlny
protišmykové vďaka štruktúre nubu na dlani a prstoch
vysoká odolnosť proti prerezaniu
vynikajúca odolnosť proti oderu a roztrhnutiu
balenie: 1pár
farba: čierna
veľkosť: S, M, L, XL
povrch: štruktúrovaný

Vinylové rukavice "VERA"

rukavice pre domácnosť bez obsahu latexu
vyrobené z vinylu
veľmi láskavé k pokožke
obzvlášť mäkké a pohodlné na nosenie
balenie: 1pár
farba: žltá, oranžová
veľkosť: S, M, L, XL

Neoprén/ Vinyl

Čiapky
Čiapka CLIP „Light“ | PP
polypropylénové rúno
gumička bez obsahu latexu
priepustná pre vzduch
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá, žltá, červená, zelená

Baretová čiapka BETTINA „Light“ | PP
polypropylénové rúno
s mäkkou gumičkou bez obsahu latexu
pohodlná na nosenie
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá, žltá, červená, zelená

Baretová čiapka BETTINA „ Strong“ | PP
silné polypropylénové rúno
gumička bez obsahu latexu
priepustná pre vzduch
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá, zelená

Čiapky
Sieťka na vlasy | nylon
nylon
veľmi priepustný pre vzduch
takmer neviditeľná
extra ľahká a jemná
umývateľná
balenie: 144 KS
farba: biela, hnedá
priemer/biela: 55cm, 62cm
priemer/hnedá: 55cm, 58cm, 62cm

Baretová čiapka "Honeycomb" | nylon
nylon
voštinová štruktúra
veľmi priedušná a ľahká
príjemná na nosenie
gumička bez obsahu latexu
umývateľná
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá
priemer: 53cm, 60cm

Čiapka "Honeycomb" so šiltom | nylon
nylon
voštinová štruktúra
veľmi priedušná a ľahká
príjemná na nosenie
gumička bez obsahu latexu
umývateľná
balenie: 100 KS
farba: biela
priemer: 53cm

Čiapky
Chirurgická kukla s rúškom | PP
polypropylénové rúno
2-vrstvová maska na tvár s gumičkami
bez latexu
s nastaviteľným nosným drôtom
veľmi priepustná pre vzduch
veľmi priedušná
bezpečná pre potraviny
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá, zelená, žltá, červená

Chirurgická kukla s rúškom | SMS
SMS (polypropylén, fúkaný za tepla)
gumičky bez latexu
tvarovateľná spona na nos
veľmi priateľský k pokožke
obzvlášť pohodlná na nosenie
balenie: 100 KS
farba: biela

Chirurgická kukla „Industry“ | PP
vyrobená z PP netkaného materiálu
gumičky bez latexu
priepustný pre vzduch
balenie: 100 KS
farba: biela, modrá, zelená

Rúška
3-vrstvová maska na tvár typu II (99%) | PP
polypropylénové rúno
vynikajúci výkon filtra> 99% BFE
nesterilná, nepúšťajúca vlákna, šetrné k pokožke
integrovaný nosový mostík, anatomicky nastaviteľný
šírka: 9 cm
balenie: 50 KS
farba: biela, modrá, zelená, žltá

Maska na tvár "Civil Use" | PP
PP materiál priateľský k pokožke
3-vrstvová, s gumičkami
integrovaná nosová spona, nastaviteľná
nesterilná
vysoký komfort nosenia
balenie: 50 KS
farba: biela, modrá, čierna, ružová

Maska na tvár 3-vrstvová typu II (99%) | PP
polypropylénové rúno
vynikajúci výkon filtra> 99% BFE
nesterilná, nepúšťajúca vlákna
integrovaný nosový mostík, nastaviteľný
balenie: 50 KS
farba: modrá, zelená
šírka: 9cm
dĺžka: 17,5 cm

Respirátory
Respirátor FFP2 NR bez ventilu | PP
každý jednotlivo zabalený
praktické pútka na uši
high-tech flís vyrobený z PP
filtruje vírusy, najjemnejší prach, nečistoty a baktérie
hypoalergénne
štandard FFP2
vysoká priedušnosť
farba: biela

Respirátor FFP2 NR s ventilom | PP
ergonomická protiprachová maska
s ventilom pre ľahšie dýchanie
vysoký komfort nosenia vďaka vertikálnemu skladaniu
flexibilný nosný drôt
stredné riziká:
tuhé a kvapalné aerosóly
farba: biela

Respirátor FFP2 NR s ventilom | PP
ergonomická jemná protiprachová maska
dve čelenky
pružný drôt na nos a mäkká podložka
veľmi pohodlné na nosenie
minimálny dýchací odpor
ľahké vydychovanie a vdychovanie
farba: biela

Respirátory
Respirátor FFP3 NR bez ventilu | PP
vertikálne skladanie
s hornými pásmi
mimoriadne efektívna filtrácia kvapiek, častíc a prachu
FFP3 proti vyšším rizikám
vysoký komfort nosenia
farba: biela

Respirátor FFP3 NR "Comfort" s ventilom | PP
bezventilová inovatívna technológia filtrov
znížená dychová námaha
ergonomický a ľahký
s mäkkou podložkou na nos
veľmi príjemné aj pri dlhých dobách nosenia
antivírusový a antibakteriálny
2 pásky na hlavu pre pevné uchytenie
farba: biela

Respirátor FFP3 NR s ventilom | PP
ergonomická jemná protiprachová maska
pružný drôt na nos a mäkká podložka
veľmi pohodlné na nosenie
nastaviteľné popruhy a pružný nosný drôt
ľahké vydychovanie a vdychovanie
farba: biela

Plášte
Plášť „Light“ s gombíkmi | PP
materiál: polypropylénový netkaný materiál
hrúbka: 30gr / m²
priepustný pre vzduch, odolný
s gombíkmi a stojačikom
dlhé rukávy s gumičkou na zápästí
veľmi pohodlné na nosenie
farba: biela, modrá, zelená, žltá
veľkosti: M, L, XL, XXL, XXXL

XL, XXL

XL, XXL

L, XL, XXL,XXXL

Plášť „Light“ na suchý zips | PP
materiál: polypropylénový netkaný materiál
hrúbka: 30gr / m²
priepustný pre vzduch, odolný
na suchý zips a stojačikom
dlhé rukávy s gumičkou na zápästí
veľmi pohodlné na nosenie
farba: biela, modrá, zelená, žltá
veľkosti: L, XL, XXL, XXXL

XL, XXL

XL, XXL

XL, XXL

Plášte
Plášť s gombíkmi | PE

materiál: polyetylén
s veľmi kvalitnými gombíkmi
vodeodolný
bezpečný pre potraviny
farba: biela, modrá
dĺžka: 120cm
obvod: 150cm

Pončo s kapucňou | PE

materiál: polyetylén
s kapucňou
vodeodolný
všestranný
individuálne balenie
Farba: priehľadná, biela
dĺžka: 100cm
obvod: 240cm

Plášte
Plášť s viazaním na krku | PP, PE
mäkké polypropylénové rúno
s čiastočným PE povlakom
bezpečnostná laminácia na rukách a vpredu
vzadu nelaminovaná (priedušná)
vodeodolné
odolný voči kvapalinám
so zaväzovacím pásom
vzadu otvorené manžety, s viazaním na krk
farba: biela, modrá, zelená, žltá
veľkosť: L
dĺžka: 115cm
obvod: 135cm
veľkosť: XL
dĺžka: 135cm
obvod: 145cm

Plášť „Personal“ s gumičkou | PP

polypropylénový netkaný materiál
priedušný, mäkký
s remienkami na krk
rukávy na gumičky
nesterilný
ľahká ochrana proti tekutinám
farba: biela, modrá, zelená
veľkosť L:
dĺžka: 115cm
obvod: 140cm
veľkosť XXL:
dĺžka: 140cm
obvod: 150cm

Overaly
Overal "Light" | PP
polypropylénové rúno
priedušný, veľmi pohodlný
so stojačikom
s elastickými zápästiami a členkami
pás s gumičkami, s predným skrytým zipsom
farba: biela
hmotnosť: 30g/m²
veľkosť: M, L, XL, XXL, XXXL
balenie: 1 KS

Kombinéza "Eco" | PP
materiál: PP-flís
elastické ruky a pás, so stojačikom
farba: biela, tmavá modrá
hmotnosť: 30g/m²
veľkosť: L, XL, XXL, XXXL
balenie: 5 KS

Kombinéza "Strong" s kapucňou | PP
polypropylénová netkaná textília
priedušná, veľmi pohodlná
s elastickými zápästiami a členkami
pás s gumičkami
s predným skrytým zipsom
farba: biela
hmotnosť: 40g/m²
veľkosť: M, L, XL, XXL, XXXL
balenie: 1 KS

Overaly
Overal Typ 5+6 | SMS
SMS (polypropylén, fúkaný za tepla)
veľmi kompaktné švy, s kapucňou
dobré bariérové vlastnosti
priedušný, vodoodpudivý
farba: biela
veľkosť: XL, XXL
balenie: 1 KS

Overal Typ 5+6 | Mikroporézny

mikroporézne rúno s polypropylénovým povlakom a membránou so
špeciálnou funkciou
veľmi kvalitný a certifikovaný materiál (typ 5 + 6)
s kapucňou
priedušná a nepremokavá
farba: biela
veľkosť: L, XL, XXL
balenie: 1 KS

Overaly
Overal Typ 4+5+6 | Mikroporézny

mikroporézne rúno
s polypropylénovým povlakom
a membránou so špeciálnou funkciou
antistatický, priedušný, nepremokavý
veľmi pevné, podlepené švy
bariéra proti infekčným
a biologickým nebezpečenstvám
farba: biela
veľkosť: M, L, XL, XXL
balenie: 1 KS

Overal "Chemical Star" | SMS

mikroporézne rúno
s polypropylénovým povlakom
a membránou so špeciálnou funkciou
veľmi kvalitný a certifikovaný materiál
(typ 4 + 5 + 6)
s kapucňou
priedušná a nepremokavá
farba: žltá
veľkosť: L, XL, XXL
balenie: 1 KS

Zástery
Jednorázová zástera "360 Grad" 30 my | LDPE
polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
dlhá zástera pre kompletnú ochranu dookola
silná kvalita, cca. 30 my
farba: biela, modrá
veľkosť: šírka: 80cm
dĺžka: 140cm
balenie: 50 KS

Zástera na rolke, 16my | LDPE
jednorázová zástera z polyetylénu (LDPE) v rolke
nepremokavá a odolná
ľahké odvíjanie
extrémne pružná a odolná proti roztrhnutiu
farba: biela, modrá, žltá, zelená, oranžová
veľkosť: šírka: 70cm
dĺžka: 117cm
balenie: 100/200 KS

Zástera "Strong" 60 my | LDPE
zástera z polyetylénu (LDPE)
blokovaná
vodeodolná
extrémne pružná a odolná proti roztrhnutiu
farba: modrá
veľkosť: šírka: 100cm
dĺžka: 150cm
balenie: 25 KS

Zástery

Zástera 300 my | PU
zástera vyrobená z polyuretánu
nízka vlastná hmotnosť, bez výstužnej textílie
ľahko sa čistí, hygienická
vďaka svojmu mimoriadne hladkému povrchu
vodotesná a odolná voči olejom a tukom
farba: biela, modrá, zelená
veľkosť: šírka: 90cm
dĺžka: 130cm
balenie: 1 KS

Zástera "Chemical Star"| SMS
SMS s PE povlakom
veľmi kvalitné, pevné švy
chemicky odolná, ochrana pred biologickými rizikami
nepremokavá a priedušná
s väzbami
farba: žltá
veľkosť: šírka: 70cm
dĺžka: 134cm
balenie: 10 KS

Rukávniky
Rukávnik"Light" | PE
ručne šitý, cca. 20 mikrónov
vodotesný, odolný
s gumami na oboch stranách
farba: biela, modrá, zelená, žltá
dĺžka: 40cm
balenie: 100 KS

Rukávnik"EVA" | 150my
etylénvinylacetát
veľmi odolný, vodotesný
bez obsahu PVC
teplotne stabilný, nekrehne
farba: modrá
dĺžka: 46cm
balenie: 24 KS

Rukávnik"Company" | PP
polypropylénové rúno
priepustný pre vzduch a odpudzujúci vlhkosť
odolný
bezpečný pre potraviny
dĺžka: 45cm
farba: modrá, biela
balenie: 100 KS

Rukávnik | SMS
SMS (polypropylén, fúkaný za tepla)
nepremokavý, priedušný
veľmi pohodlný na nosenie
žiadne potenie
mäkká, príjemná pletená manžeta
dĺžka: 45cm
farba: modrá, biela
balenie: 100 KS

Návleky na nohy
Jednorázové návleky "Light" | CPE
liaty polyetylén
odolný, vodotesný
farba: modrá
dĺžka: 41cm
hrúbka materiálu: 25 my
balenie: 100 KS

Návleky "Standard" | CPE
liaty polyetylén
veľmi odolný, vodotesný
farba: modrá, zelená, biela
dĺžka: 41cm
hrúbka materiálu: 40 my
balenie: 100 KS

Návleky „MED ECO“ | PP
PP netkaná textília, cca. 40 g / m2
ľahké, priedušné, odolné proti roztrhnutiu
veľmi priaznivé
dĺžka: 40cm
farba: modrá, biela
balenie: 100 KS

Jednorázové návleky „All Fit“ | PP
protišmyková podrážka na hladkých / vlhkých podlahách
dokonalé a bezpečné uchytenie cez gumičku na konci hriadeľa
vhodné aj pre vyššiu pracovnú obuv
dĺžka: 44cm
farba: modrá
balenie: 100 KS

Návleky na nohy
Jednorázové protišmykové návleky"Med" | PP
polypropylénový netkaný materiál
hmotnosť: 40 gr / m²
vzorovaná protišmyková podrážka
ľahké a priedušné, veľmi odolné proti roztrhnutiu
farba: modrá, biela
dĺžka: 40cm
balenie: 100 KS

Protišmykové návleky "Safe" | PP | CPE
PP návlek s protišmykovou podrážkou CPE
polypropylénové rúno
horná časť priepustná pre vzduch, pevná podrážka
vodotesné, maximálna ochrana proti tekutinám
farba: modrá/ biela
dĺžka: 41cm
balenie: 50 KS/100 KS

Návleky | PE
jednorázové návleky na topánky PE
polyetylén
reliéfne
gumička pre dobré prispôsobenie
veľmi stabilné
farba: transparentná
dĺžka: 38cm
hrúbka materiálu: 60 my
balenie: 100 KS

Návleky na nohy/ ponožky
Návleky na topánky | PP
polypropylénové rúno s liatym polyetylénom
s gumičkami pre bezpečné uchytenie
vodotesné a veľmi odolné proti roztrhnutiu
protišmyková podrážka
farba: biela
dĺžka: 34cm
výška: 54cm

Návleky "Vinyl" | Mikroporézne
mikroporézne rúno
zvrchu priepustná pre vzduch
a veľmi pevná podrážka
veľmi odolný
s úväzkami pre bezpečné držanie
farba: biela
dĺžka: 34cm
výška: 50cm

Jednorázové ponožky"Foot fresh" | Polyamid

100% polyamid
extrémne ľahký a elastické, priedušné
vysoká pevnosť, rozmerová stabilita
skvelý komfort nosenia
farba: biela, modrá
veľkosť: 34 - 38
od 39

Masky/Štíty
Maska na fúzy | PP
polypropylénové rúno
s gumičkou bez latexu
veľmi priepustná pre vzduch
mäkká
farba: biela, modrá, červená, žltá
šírka: 20cm
dĺžka: 46cm

Ochranný štít, 3S | PET
vyrobený z priehľadného PET
mäkký penový vankúš (PU) na čele
pružná gumička pre optimálne prispôsobenie
optimálny výhľad (obojstranný, nereflexný)
chráni pred postriekaním tekutinou
úplne dezinfikovateľný
pohodlný aj pri nasadení na niekoľko hodín
dodatočná ochrana očí
farba: transparentná
výška: 22,5cm
šírka: 35cm
hĺbka: 3,5cm

Okuliare
Ochranné okuliare | "Flat"

polykarbonát, tvrdý
príjemne ľahké, odolné proti poškriabaniu
konzola obzvlášť flexibilná
veľmi ploché, ideálne pod chrániče sluchu
farba: priehľadná
veľkosť: jedna veľkosť

Ochranné okuliare | "Fit"

plast s polykarbonátovými šošovkami
konzola nastaviteľná na dĺžku
ľahko vymeniteľný panoramatický objektív
odolné proti poškriabaniu, zahmlievaniu
integrovaná bočná ochrana a tlmič nárazov
farba: priehľadná/ modrý rám

Ochranné okuliare, ventilované | PVC

materiál: PVC
s polykarbonátovými šošovkami
vetranie pomocou vzduchových ventilov
vysoký komfort nosenia
ideálne pre tých, ktorí nosia okuliare
farba: priehľadná

Hygienické potreby
Hygienické vreckovky | 4-vrstvové

1% celulózy
4-vrstvové
balenie: 10 x 10
farba: biela

Papierová utierka na ruky | 2-vrstvová

100% recyklované vlákna
dobré vlastnosti sušenia
25 x 23 cm /V - fold
farba: biela
balenie: 200 ks

Papierová utierka | 1-vrstvová

100% recyklované vlákna
dobré vlastnosti sušenia
25 x 23 cm /Z - fold
balenie: 250 ks
farba: prírodná

Hygienické potreby
Papierové utierky 2-vrstvové reliéfne | Roll

kvalita tkaniva, 100% celulóza
reliéfne, perforované
farba: modrá
šírka: 20,0 cm
priemer: 19 cm

Papierové utierky 1-vrstvové "Recycling" | Roll
recyklované vlákno, s trubičkou
vnútorné odvíjanie
farba: modrá
šírka: 20,0cm
priemer: 19cm
dĺžka: 220 metrov

2-vrstvový toaletný papier "Recycling"
vyrobený zo 100% recyklovaných vlákien
dvojvrstvový
dierovaný, 250 listov / kotúč
9,6 x 11,5 cm
64 roliek v kartóne

Kozmetické vreckovky dvojvrstvové

100% celulóza, žiarivo biela
príjemne mäkké
dobrá nasiakavosť
balenie: 100 ks

Germicídne žiariče
Germicídny žiarič GARA 30 WO/M

GARA 30WO- závesný, GARA 30WO/M – mobilný
Otvorený germicídny žiarič, vybavený časovými hodinami, flexošnúrou s
priamym pripojením do zásuvky. Na doplnkovú objednávku je možné doplniť
počítadlom prevádzkových hodín.
Verzia „C, CZ“ je bez časových hodín, pre centrálne ovládanie, pre priamu a
nepriamu sterilizáciu.
Verzia „C“ je určená k montáži na stenu
Verzia „CZ“ je určená k montáži na strop
Vykonávať ju možno spôsobmi - bez prítomnosti ľudí - priame ožarovanie sterilizácia prevádzaná priamym dopadom žiarenia na povrch predmetov, pričom
dochádza k ničeniu mikroorganizmov vo vzduchu i na povrchu súčasne. Za
prítomnosti ľudí - nepriame ožarovanie - pričom sú svietidlá umiestnené min. 220
cm nad úrovňou podlahy a žiariče smerujú ku stropu miestnosti, aby nedošlo k
priamemu ožiareniu osôb. Praktické použitie sa obmedzuje na miestnosti, kde sa
nemôžu zdržiavať ľudia. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách,
podlahách.
Použitie: zdravotnícke zariadenia, potravinárske prevádzky
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