pracujte
bezpečne

Baktericídny prostriedok
na dezinfekciu povrchov

Antibakteriálny dezinfekčný
prostriedok na ruky

Bezkontaktný čelový

Efektívne eliminuje až 99.9 % baktérií
a výrazne eliminuje životnosť vírusov.
Vysoká účinnosť pri odstránení baktérii,
vírusov a plesní: E. Coli, Legionella
Pneumophila, Pseudomonas, Aeruginosa,
Salmonela, Anthrax, Staphylococcus,
Chrípkové vírusy a Novovirus, bakterialné
endospóry.

• Vhodný na každodenné používanie
• Nepoužívať vnútorne
•S
 pektrum účinku: baktericídny, fungicídny,
vírusinaktivačný, mykobaktericídny,
sporicídny
•Z
 loženie: etanol 70%, glycerol, peroxid
vodíka, voda, vonná kompozícia

Pri rôznych typoch a hrúbkach pokožky môže
dôjsť k istým teplotným rozdielom. Rozsah
32.0 až 42.5 °C. Presvetlený LCD displej.
Presné bezkontaktné meranie. Voľba stupnice
°C alebo °F. Voliteľné meranie teploty tela
alebo povrchu. Nastavenie prahovej hodnoty
signalizácie. Pamäť na posledných 32 meraní.

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 764 072
Pri odbere od 2 ks:
Pri odbere 1 ks:
Obsah: 0,5 l
Obj.č. 0893 764 079
Pri odbere od 2 ks:
Pri odbere 1 ks:
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Obsah: 5 l
Obj.č. 0899 891 126

3490

/ks

infračervený teplomer

Obj.č. 5997 639 030

4999

/ks

Ochranné rúško 3 - vrstvové

Respirátor FFP2 Aura™ 9322+

Respirátor FFP3 Aura™ 9332+

Nízka hmotnosť a dýchací odpor. EN14683
Typ I. BFE (účinnosť bakteriálnej filtrácie)>
95%. Materiál: polypropylén. Kovová spona
na nos. Ušná slučka bez latexu.
Veľkosť/rozmer: 9,5 cm x 17,5 cm.

S výdychovým ventilčekom poskytuje pohodlie
a štýl pre zachovanie vysokej účinnosti.
Redukuje zahmlenie okuliarov ku ktorému
obyčajne dochádza pri vydychovaní horú
ceho, vlhkého vzduchu. Trieda ochrany FFP2.

Respirátor triedy FFP3 s výdychovým
ventilčekom a tvarovateľnou nosovou
výstuhou poskytuje efektívny výkon zároveň so
zníženým odporom pri dýchaní. Chráni proti
prachu a aerosólom, ktoré môžeme nájsť vo
viacerých priemyselných prostrediach.

Bal.: 50 ks
Obj.č. 0899 110 001

059/ks

Bal.: 1 ks
Obj.č. 5997 641 355

Ochranná dýchacia maska FFP 2

cenový h

539

/ks

999

Bal.: 1 ks
Obj.č. 5997 641 354

/ks

it!

Ľahké dýchanie a vysoká ochrana vo veľmi prašnom prostredí.
Výdychový ventil zabezpečuje pod maskou príjemnú klímu.
Bal.: 20 ks
Obj.č. 0899 121 100

399

/ks

Jednorazový ochranný
overal Pro

Respirátor bez výdychového
ventilu FFP2/KN95

Respirátor FFP2 bez
výdychového ventilu

Chráni proti vdychovaniu nepriaznivých
pevných a kvapalných častíc z okolia. Blokuje
až 95% 0,3 mikrometrových častíc. Respirátory sú dodávané v 20ks balení a každý je
separátne vákuovo zabalený.

Dokonalá ochrana s príjemným komfor
tom nosenia vďaka mäkkému materiálu.
Minimálny odpor pri dýchaní, dokonalé
a tesné nasadenie vďaka vytvarovanému
dizajnu, nosovej svorke a prevlečeným
bavlneným popruhom na hlavu.

Bal.: 20 ks
Obj.č.
5997 651 172

Cena pri odbere:
3 bal. (60 ks.) = 1,49 €/ks
2 bal. (40 ks.) = 1,79 €/ks
1 bal. (20 ks.) = 2,19 €/ks

Bal.: 20 ks
Obj.č. 9501 006 466

499

Vynikajúca ochrana pred čiastočkami,
prachom a špliechajúcicmi kvapalinami.
Ochranný overal CAT 3, trieda typu 5 + 6.
Antistatický podľa EN 1149-1. Ideálny na
maliarske práce. Nepúšťa vlákna. Odolný
proti roztrhnutiu a oderu. Zvýšená voľnosť
pohybu a pohodlný vďaka mäkkej textilnej
tkanine. Elastické pásy okolo kapucne,
manžiet rukávov a členkov a aj vzadu.
Obj. č.

/ks

Veľkosť

Obvod
hrudníka

Výška

0899 021 214

XL

108 - 116 cm 182 - 188 cm

0899 021 215

XXL

116 - 124 cm 188 - 194 cm

0899 021 216

3XL

124 - 132 cm 194 - 200 cm

1499

/ks

Bezpečnostné okuliare
ARRAKIS

Panoramatické okuliare
Castor

Perfektná ochrana v športovom dizajne
a vhodná pre rôzne tvary hlavy.

Okuliare so širokozorným poľom s odvet
raným rámom, vhodné na dlhodobé nosenie.
Individuálne nastaviteľná hlavová páska.
Adaptérové sklo vhodné pre pracovníkov s/
bez dioptrických okuliarov RX. Ochranné
tesnenie tváre, možno použiť aj s respiračnou
maskou. Certifikát EN a AS/NZS.

Individuálne nastavenie a optimálne pokrytie
oblasti očí vďaka premenlivému sklonu rámu
•V
 ariabilné viacstupňové nastavenie uhla
ramena
•M
 äkké, protišmykové prvky a vysoko
kvalitné polykarbonátové šošovky
Farba: číra
Obj.č. 0899 102 390
Farba: sivá
Obj.č. 0899 102 391

799

Farba: číra
Obj.č. 0899 107 016

Bezfarebné
Obj.č. 0899 102 867

899

/ks

/ks

Chemické ochranné nitrilové rukavice

CE kategória 3. EN
420. Certifikované pre
potravinárstvo. Bez obsahu
alergie vyvolávajúcich
latexových proteínov
a bez púdru.

1799

Použiteľné aj na dioptrické okuliare.
Flexibilné bočnice s krytkami Soft.
Individuálne nastaviteľná dĺžka a výška
bočníc. Panoramatické sklo pre široké zorné
pole.

/ks

Jednorazové nitrilové rukavice

Cena pri odbere:
500 ks = 17,99 €/ks
300 ks = 19,99 €/ks
100 ks = 21,99 €/ks od

869

Ochranné okuliare ONTOR

Balenie: 100 ks
Obj.č. 5997 651 914 M (7/8)
/bal. Obj.č. 5997 651 915 L (8/9)

Jednorazové vinylové rukavice

Robustné, vodeodolné ochranné rukavice s podšívkou.

Cena pri odbere:
24 ks = 6,59 €/ks
12 ks = 6,79 €/ks
6 ks = 6,99 €/ks

Pohodlné nosenie vďaka
polyamidovej nosnej tka
nine. Vodeodolný nitrilový
povlak so zdrsnenou dlaňou.
Optimálna priľnavosť na
vlhkých, mokrých a mastných
pracovných miestach.

od

659/ks

Balenie: 6 ks
Obj.č. 0899 435 809 (veľ.9)
Obj.č. 0899 435 810 (veľ.10)

Použitie: potravinársky
priemysel, malé montážne
a kontrolné práce. Maľovanie, lakovanie a leštenie.
Triedenie malých dielov.
Čistenie a údržba strojov.
Balenie: 100 ks
Obj.č. 9501 006 736 (L)
Obj.č. 9501 006 737 (XL)

1399/bal.
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