ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
STOJAK DO DEZYNFEKCJI

STOJAK DO DEZYNFEKCJI

STOJAK DO DEZYNFEKCJI
Wymiary

STOJAK DO DEZYNFEKCJI
Wymiary

Stojak do dezynfekcji H-140
Stacja do dezynfekcji na stelażu
metalowym spawanym. Podstawa
metalowa o wymiarach 30x30 cm.
Stojak jest przeznaczony na
rękawiczki foliowe typu zrywki
oraz płyn lub żel do dezynfekcji.
Dostępne kolory: biały, żółty,
czerwony. Inne na zamówienie
UWAGA: Wyposażenie stojaka
tj. rękawiczki, płyny, kosz
sprzedajemy oddzielnie.

UCHWYT NA PŁYN DO
DEZYNFEKCJI

CENA netto:

Stacja do dezynfekcji z na stelażu
metalowym spawanym. Podstawa
metalowa o wymiarach 33x40 cm.
Stojak jest przeznaczony na
rękawiczki foliowe typu zrywki
oraz płyn lub żel do dezynfekcji.
Dostępny kolory: biały. Inne na
zamówienie

Bez ramki górnej

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I
POWIERZCHNI 4l

77,00
Z ramką górną
bez pleksi

91,00
Z ramką górną
z pleksi

105,00

Uchwyt na płyny lub żele
antybakteryjne
Uchwyt wykonany z mocnego
tworzywa w kolorze czarnym.
Dwie możliwości zamontowania
uchwytu - można przykleić go do
ściany lub blatu. Dodatkowo dwa
paski rzepowe z taśmą dwustronną.
Wewnątrz uchwytu 2 kręgi
stabilizujące pojemniki.

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I
POWIERZCHNI 1l

79,00

Stojak do dezynfekcji H-130

UWAGA: Wyposażenie stojaka tj.
rękawiczki, płyny, kosz sprzedajemy
oddzielnie - mamy w ofercie.
UCHWYT NA PŁYN DO
DEZYNFEKCJI

CENA netto:

Płyn do dezynfekcji rąk i
powierzchni
Zawiera 72% alkoholu etylowego.
Jest zarówno bakterio- jak i
wirusobójczy. Pozwolenie na
obrót produktem biobójczym nr
0088/TP/2020.
Dzięki zawartości gliceryny
zapobiega wysuszaniu się skóry
dłoni.

CENA netto:

7,00

CENA netto:
Butelka - 1l

18,50
CENA netto:
Butelka - 4l

69,50

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I
SKÓRY – STERILHAND

DOZOWNIK ŚCIENNY DO PŁYNU
DEZYNFEKCYJNEGO

STOJAK Z DOZOWNIKIEM MINI

STOJAK Z DOZOWNIKIEM MAXI

AKCESORIA DODATKOWE

Polecany dla placówek
służby zdrowia oraz
miejsc, w których
konieczne jest
zachowanie najwyższych
standardów
higienicznych – salonach
kosmetycznych i
fryzjerskich, gabinetach
weterynaryjnych,
klubach fitness,
siłowniach

Dedykowany do
obiektów handlowych,
gastronomicznych,
usługowych, urzędów.
uniwersalny: do
zastosowania z
każdym dostępnym na
rynku rodzajem płynu
dezynfekującego,
łatwy w napełnianiu
płynem i obsłudze
Mobilny stojak
wyposażony w kółka
5-litrowy lub 2-litrowy
pojemnik na płyn/żel
pompka w komplecie
wykonany z blachy
nierdzewnej
solidna konstrukcja
elegancki wygląd
łatwy w użytkowaniu
Idealny do każdego
obiektu użytku
publicznego: w tym
handlowego,
gastronomicznego,
usługowego, urzędu
oraz aptek, przychodni,
estetyczny wygląd,
nowoczesny design.

Płyn do dezynfekcji rąk i skóry
Profesjonalny płyn dezynfekujący
zawiera 72%/100g alkoholu
etylowego w szczelnym
opakowaniu zapobiegającym
ulatnianiu się preparatu.
Gotowy do użycia alkoholowy
preparat do higienicznej oraz
chirurgicznej dezynfekcji rąk.
Butelka 1000 ml z bezpieczną
pompką dozującą.
Dozownik ścienny MINI do
płynu dezynfekcyjnego-łokciowy
Elegancki dozownik przeznaczony
na płyny/ żele do dezynfekcji.
Można używać go bez dotykania
dłońmi podajnika
Do zamocowania na ścianie,
do wybory 2-litrowy lub 5 l,
pojemnik na płyn,
pompka w komplecie,
wykonany z blachy nierdzewnej,
Stojak z dozownikiem łokciowym
MINI

CENA netto:
Butelka - 1l

46,20

CENA netto:
Pojemnik - 2l

189,00
CENA netto:
Pojemnik - 5l

198,00

CENA netto:
Pojemnik - 2l

Dozownik na płyny do dezynfekcji
został zaprojektowany tak, aby
399,00
dotykanie
dłońmi
ograniczyć
wyposażenia obiektu. Zastosowane CENA netto:
rozwiązanie pozwala na dozowanie Pojemnik - 5l
płynu poprzez nacisk dźwigni
408,00
łokciem.

Stojak z dozownikiem łokciowym
CENA netto:
MAXI z dozownikiem nożnym

Pojemnik na płyn o pojemności 2lub 5-litrów, postawa przykręcana
do podłożą lub na kółkach
Pojemnik na płyn z pompką
dozownik wykonany z blachy
nierdzewnej
Typ podajnika „nożny”.
Forma, warianty
Akcesoria dodatkowe za
ruchome oraz detale
dodatkową opłatą
podnoszą funkcjonalność Pojemnik na rękawiczki
urządzeń i pozwalają
wykonany z blachy nierdzewnej,
stosować je w każdych
Pojemnik na ręcznik papierowy
warunkach.
wykonany z blachy nierdzewnej,
Dwa modele pozwalają
Kosz na zużyte rękawiczki/
dostosować wariant do
ręczniki wykonany z blachy
wielkości obiektu i
nierdzewnej o wymiarach 220mm
przewidywanego
/ 230mm / 1230mm
natężenia użytkowania.

Pojemnik - 2l

879,00
CENA netto:
Pojemnik - 5l

879,00
CENY netto:
Pojemnik na
rękawiczki

75,00
Pojemnik na
ręcznik papier.

135,00
Kosz
\

105,00

RĘKAWICZKI FOLIOWE
JEDNORAZOWE ZRYWKI

RĘKAWICZKI WINYLOWE
OCHRONNE JEDNORAZOWE

RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE
LATEKSOWE

MASECZKA JEDNORAZOWA
ZRYWANA OCHRONNA

Jednorazowa trójwarstwowa
maska ochronna

Rękawiczki HDPE
foliowe
Jednorazowe
rękawiczki z foli
HDPE. Ze specjalną
zawieszką.
Rękawiczki znajdują
zastosowanie w
sklepach artykułami
spożywczymi,
warzywniakach.

Rękawiczki foliowe zrywki
HDPE jednorazowe 100 sztuk
= 1 komplet

CENA netto:
1kpl.=100szt.

13,81
W sprzedaży opakowania po
10kpl.=1000szt.
100 szt oraz kartony po 10.000
sztuk i 100.000 sztuk
11,37 (za 1 kpl.)
rękawiczek.
Wewnątrz opakowania
kartonowego każdy komplet tj. 100kpl.=10000szt.
100 szt jest zapakowane w
9,99 (za 1 kpl.)
szczelne opakowanie foliowe.
Rękawiczki winylowe
ochronne jednorazowe
Posiadamy w sprzedaży
rękawiczki ochronne:
CENA netto:
Rękawiczki polecane osobom
uczulonym na lateks. Idealnie
1kpl.=100szt.
sprawdzają się również w
65,00
przemyśle gastronomicznym,
spożywczym i cateringu
(odporne na tłuszcz). Rękawice
stanowią doskonałą barierę
ochronną
1 komplet = opakowanie 100 szt
Rękawice jednorazowe
lateksowe
Posiadamy w sprzedaży
CENA netto:
rękawiczki ochronne:
Rękawice diagnostyczne
1kpl.=100szt.
lateksowe pudrowane
65,00
Kolor mix.
1 komplet = opakowanie 100 szt
Rękawiczki mamy w rozmiarze
XS, M, L
MASECZKA JEDNORAZOWA
ZRYWANA OCHRONNA

CENA netto:

1 kpl.=100szt.
Maseczka zrywka to najtańsza z
maseczek chroniących przed
80,00
wirusami. Wygodna w noszeniu,
10 kpl.=1 000szt.
wykonana z materiałów
wysokiej jakości. Przeznaczona
720,00
do jednorazowego użytku.
50 kpl.=5 000szt.
Pakowana po 100 szt.
Opakowania 100,1000,5000 szt.
3 250,00

Ochronna maska na twarz
jednorazowa z filtrem.
Standardowe maseczki
chirurgiczne 3-warstwowe z
włókniny oddychającej.
Wygodne w noszeniu - nie
powodują otarć. Dokładnie i
starannie wykonane, z
materiałów wysokiej jakości.
Opakowanie 50 szt.
Maski ochronne na twarz

CENA netto:

2,42
1 opak.=50szt.

121,00

MASECZKI BAWEŁNIANE
OCHRONNE

UNIWERSALNA PRZYŁBICA
OCHRONNA

PRZYŁBICA NA PASKU Z
RZEPEM

PRZYŁBICA PODNOSZONA

PRZYŁBICA NA KASK

bawełniane
Maseczki bawełniane ochronne
wprowadzamy do naszego
stałego asortymentu.
Maski sprzedajemy wyłącznie
w opakowaniach po 2 szt tzn.
najmniejszą możliwą ilością
do zakupu są 2 szt lub
wielokrotność 2 szt.
OCHRONNA PRZYŁBICA NA
TWARZ, SZYJĘ I USZY

PRZYŁBICA ZAKRYWA
TWARZ

PRZYŁBICA PODNOSZONA

PRZYŁBICA UCHYLNA

Przyłbice wyposażone zostały
w szybki ochronne: PET b/b
Paski mocujące: Axprint - folia
polipropylenowa, biała
Dodatkowo przyłbica posiada
amortyzującą gąbkę na czoło w kolorze czarnym
Gumka ściągająca umożliwia
regulację.
wys. : 250 mm, szer.: 300 mm
Ochronna przyłbica na pasku
z rzepem
Przyłbica na twarz wykonana z
wytrzymałego tworzywa PET o
grubości 1,0 mm. Wygodny
parciany pasek z rzepem,
pozwalający na dokładne
dopasowanie obwodu do
twarzy. 20 x 38 cm, jest odporna
na zwijanie, łamanie, zgniecenie
Przyłbica ochronna na twarz
podnoszona TYP 1
Osłona twarzy, której zaletą jest
możliwość regulacji nachylenia
szyby oraz podnoszenia szyby w
górę. Większy komfort
użytkowania uzyskujemy dzięki
zastosowaniu pianki na czole
oraz regulacji na czubku i z tyłu
głowy.
Przyłbica ochronna
montowana na kask TYP 1
Osłona twarzy montowana na
kask. Jej największą zaletą jest
możliwość regulacji nachylenia
szyby oraz możliwość unoszenia
szyby w górę.
Wymiary:grubość szybki1,0 mm
wysokość szybki: 200 mm
szerokość szybki : 420 mm

CENA netto:

6,50

CENA netto:

31,71

CENA netto:

20,00

CENA netto:

51,20

CENA netto:

45,00

Zamówienia i zapytania prosimy kierować na nasz adres email:
emde_biuro@o2.pl, lub tel. kom. +48 668 468 038.
Z uwagi na sytuację rynkową prosimy o uaktualnienie dostępności i ceny oferowanych produktów.
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem firmy SCHENKER.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
OSŁONY Z PLEKSI, NALEPKI PODŁOGOWE
OSŁONA WISZĄCA DO SKLEPU

OSŁONA STOJĄCA DO SKLEPU

LINKA NYLONOWA 3MB
z mocowaniem do sufitu
podwieszanego

OSŁONA WISZĄCA DO
SKLEPU Z OTWOREM

Osłony wiszące z pleksi 2 mm
Osłona wykonana z poliwęglanu,
tzn. materiału odpornego na
pęknięcia. Dostępne są dwie
wersje z otworem i bez otworu.
Otwór o wymiarach 240 x150 mm
W stałej sprzedaży funkcjonalne
osłony wiszące: o wymiarach
1500x750 mm z okienkiem lubbez
okienka

Osłona ochronna z pleksi na
ladę, biurko
Osłona wykonana z
przezroczystego pleksi zapewnia
bezpieczeństwo w miejscu obsługi
Klienta. Może być używana
wszędzie tam gdzie obsługa ma
bezpośredni kontakt z Klientem
np. w sklepie, markecie, banku,
aptece, punkcie usługowym.
Linka nylonowa 3MB z
LINKA NYLONOWA 3MB
mocowaniem do sufitu
z mocowaniem do sufitu

bez okienka

240,00
CENA netto:
z okienkiem

260,00

OSŁONA STOJĄCA DO
SKLEPU LUB NA BIURKO

CENA netto:

220,00

podwieszanego

Linka nylonowa to dyskretny i
praktyczny sposób na
zamocowanie osłon z pleksi,
plakatów, reklam.
Linka przeznaczona jest do
montowania osłony wiszącej.

NAKLEJIK PODŁOGOWE

CENA netto:

NAKLEJIK PODŁOGOWE

Naklejki podłogowe,
laminowane antypoślizgowe
Antypoślizgowe naklejki
podłogowe z certyfikowanych
folii samoprzylepnych.
Wymiar: 36x36 cm
Polecane jako wyposażenie dla
sklepów spożywczych,
drogeryjnych, monopolowych,
warzywnych, piekarni i biur.

CENA netto:

20,00

CENA netto:

16,00

Zamówienia i zapytania prosimy kierować na nasz adres email:
emde_biuro@o2.pl, lub tel. kom. +48 668 468 038.
Zapraszamy do naszej firmy: 43-300 Bielsko – Biała ul. Karpacka 22
Z uwagi na sytuację rynkową prosimy o uaktualnienie dostępności i ceny oferowanych produktów.
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem firmy SCHENKER.

