


ДЕЗИНФЕКТАНТИ



Съдържане на алкохол: 72,8 %
Гарантирана 99,9% дезинфекция
Обем: 50 мл
Брой в кашон: 54 бр.
Размер на кашона: 31,5 x 21,5 x 11 см
Тегло на кашон: 3,2 кг
Сертификат: ДА

Съдържане на алкохол: 72,8 %
Гарантирана 99,9% дезинфекция
Обем: 130 мл
Брой в кашон: 36 бр.
Размер на кашона: 31 x 19 x 17 см
Тегло на кашон: 5.5 кг
Сертификат: ДА

Биоциден гел 
дезинфектант за ръце



Съдържане на алкохол: 72,8 %
Гарантирана 99,9% дезинфекция
Обем: 500 мл
Брой в кашон: 15 бр.
Размер на кашона: 40 x 24 x 20 см
Тегло на кашон: 8 кг
Сертификат: ДА

Съдържане на алкохол: 72,8 %
Гарантирана 99,9% дезинфекция
Обем: 5 л
Брой в кашон: 2 бр.
Сертификат: ДА



Хигиенен гел 
дезинфектант за ръце

Хигиенен гел 
дезинфектант за ръце

Съдържане на алкохол: 63 %
Обем: 130 мл
Брой в кашон: 36 бр.
Размер на кашона: 31 x 19 x 17 см
Тегло на кашон: 5.5 кг
Сертификат: ДА

Съдържане на алкохол: 63 %
Обем: 50 мл
Брой в кашон: 54 бр.
Размер на кашона: 31,5 x 21,5 x 11 см
Тегло на кашон: 3,2 кг
Сертификат: ДА



Съдържане на алкохол: 63 %
Обем: 500 мл
Брой в кашон: 15 бр.
Размер на кашона: 40 x 24 x 20 см
Тегло на кашон: 8 кг
Сертификат: ДА

Съдържане на алкохол: 63 %
Обем: 5 л
Брой в кашон: 2 бр.
Сертификат: ДА

Хигиенен гел 
дезинфектант за ръце

Хигиенен гел 
дезинфектант за ръце



ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ

Съдържане на алкохол: 70 %
Обем: 5 л
Сертификат: ДА

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ

Съдържане на алкохол: 70 %
Обем: 5 л
Сертификат: ДА

Дезинфектант за 
повърхности

Дезинфектант за ръце



Активно вещество: Алкил, 
диметилбензиламониев хлорид
Обем: 0.700, 5 и 10 л
Подходящ за дезинфекция на ръце, 
повърхности и подови настилки
Незапалим
Сертификат: ДА

Антибактериален 
биоциден

дезинфектант 3в1

Ефективен 
дезинфектант за ръце 
и повърхности срещу 

COVID 19 съгласно 
изискванията на СЗО

БИОЦИДЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ

Съдържане на алкохол: 60-80 %
Обем: 0.5, 1 и 5 л
Подходящ за дезинфекция на ръце, 
повърхности
Сертификат: ДА
Продукта се продава само след 
направена поръчка



МАСКИ



1-ви външен слой: син,  Spunbond nonwoven PP 25 g/m2
2-ри слой: бял, Meltblown nonwoven PP 22g/m2
3-ти вътрешен слой: бял ,  Spunbond nonwoven PP 25 g/m2 
Метална пластина на носа за по-добро прилягане.
Размер на маската  17,5 * 9,5 см
Опаковка 50 бр  в  кутия, 2500 бр в кашон.
Минимално количество за поръчка :50 бр.
Високо ниво на филтрация /PМ2.5/
Сертфикат : ДА 

Трипластова маска за еднократна употреба, 
нестерилна



Цвят: Бял
Метална пластина за носа за по-добро прилягане
Размер на маската: 14,5 х 9,5 см
Слоеве
1-ви външен пласт: бял плат от нетъкан текстил
2-ри  пласт: Melt-blown филтър
3ти пласт: бял плат от нетъкан текстил
Опаковка: 50 бр в кутия, 1050 бр в кашон
Минимално количество за поръчка : 50 бр
Сертификат: ДА

Трипластова маска за еднократна употреба
(ДЕТСКА)



Отговаря на  стандарт EN 149:2001+A1:2009
5 пласта
1/2/4/5 слой :бял,  Spunbond nonwoven 
3-ти слой : бял Meltblown nonwoven 
Метална пластина на носа за по-добро прилягане.
Размер на маската  21 * 15 см
Всяка маска е индивдуално опакована, 20 бр в картонена кутия
Минимално количество за поръчка : 20 бр.
Високо ниво на филтрация /PМ2.5/
PFE> 95% BFE> 95%
Сертфикат : ДА 

Маска KN95



Отговаря на  стандарт EN 149:2001+A1:2009
5 пласта
1/2/4/5 слой :бял,  Spunbond nonwoven 
3-ти слой : бял Meltblown nonwoven 
Метална пластина на носа за по-добро прилягане.
Размер на маската  21 * 15 см
Всяка маска е индивдуално опакована, 5 бр в картонена кутия
Минимално количество за поръчка :5 бр.
Високо ниво на филтрация /PМ2.5/
PFE> 95% BFE> 95%
Предлага се в 2 цвята
- черна външна част с бяла вътрешна част
- бяла външна част с бяла ватрешна част
Сертфикат : ДА 

Маска KN95 с клапа



Отговаря на  стандарт EN 149:2001+A1:2009
5 пласта
1/2/4/5 слой :бял,  Spunbond nonwoven 
3-ти слой : бял Meltblown nonwoven 
Метална пластина на носа за по-добро прилягане.
Размер на маската  15.6 * 10.5 см
Всяка маска е индивдуално опакована ,10 бр в плик ,1000 бр в кашон
Минимално количество за поръчка :10 бр.
Високо ниво на филтрация /PМ2.5/
PFE> 95% BFE> 95%
Сертфикат : ДА 

Маска KN95 /еквивалент на FFP 2



Клапа: да
3 пласта
1 и 3 слой :бял,  Spunbond nonwoven 
2-и слой : бял Meltblown nonwoven 
Метална пластина на носа за по-добро прилягане.
Размер на маската  20 * 9 см
Опаковка: 25 бр в плик
Минимално количество за поръчка :25 бр.
Сертфикат : ДА 

Маска с клапа  FFP 1



Отговаря на  стандарти EN 149:2001+A1:2009 и EN14683+AC:2019
100% памук  OEKO-TEX Standart 100 
1-ви външен пласт : зелен  175гр/м2 памук 
2-ри  пласт : бял  175гр/м2 памук 
3ти пласт : бял под формата на джоб ,в който може да се постави 
допълнителен филтър
Може да се използва до 30 пъти .
Пране на 60 градуса.
Индивидуална опаковка.
Минимално количество за поръчка :5 бр
Сертификат: ДА

Трипластова текстилна медицинска маска за 
многократна употреба FFP3 клас



Отговаря на  стандарти EN 149:2001+A1:2009 и EN14683+AC:2019
100% памук  OEKO-TEX Standart 100 
1-ви външен пласт : зелен  175гр/м2 памук 
2-ри  пласт : бял  175гр/м2 памук 
3ти пласт : бял под формата на джоб ,в който може да се постави 
допълнителен филтър
Може да се използва до 30 пъти .
Пране на 60 градуса.
Индивидуална опаковка.
Минимално количество за поръчка :5 бр
Сертификат: ДА

Трипластова текстилна медицинска маска за 
многократна употреба FFP3 клас

(ДЕТСКА)




