PRIPRAVTE SA
NA DRUHÚ VLNU

Ochranné rúško 3 - vrstvové

Respirátor FFP2 Aura™ 9322+

Respirátor FFP3 Aura™ 9332+

Nízka hmotnosť a nízky dýchací odpor,
pohodlné na nosenie. 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
horúceho, 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

Bal.: 1 ks
Obj.č. 5997 641 355

Cena pri odbere:
400 bal. (20 000 ks.) = 0,60 €/ks
100 bal. (5 000 ks.) = 0,65 €/ks
10 bal. (500 ks.) = 0,70 €/ks
5 bal. (250 ks.) = 0,75 €/ks
1 bal. (50 ks.) = 0,80 €/ks

539

/ks

Bal.: 1 ks
Obj.č. 5997 641 354

999

/ks

Baktericídny prostriedok
na dezinfekciu povrchov
Efektívne eliminuje až 99.9 % baktérií
a výrazne eliminuje životnosť vírusov.
60 násobne vyšší dezinfekčný účinok ako
chlórové dezinfekcie. Vysoká účinnosť pri
odstránení baktérii, vírusov a plesní:
E. Coli, Legionella Pneu-mophila,
Pseudomonas, Aeruginosa, Salmonela,
Anthrax, Staphylococcus, Chrípkové vírusy
a Novovirus, bakterialné endospóry.

Bezkontaktný čelový

Antibakteriálny
dezinfekčný prostriedok na
ruky

infračervený teplomer

• 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
(Body) alebo povrchu (Surface). Nastavenie
prahovej hodnoty signalizácie. Pamäť na
posledných 32 meraní.
Obj.č. 5997 639 030

4590

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 764 072

/ks

Obsah: 5 l
Obj.č. 0899 891 126

Jednorazový ochranný overal Pro
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. Nadpriemerné
odpudzovanie kvapalín, dokonca aj produktov s minerálnymi
olejmi. Zvýšená voľnosť pohybu a pohodlný vďaka mäkkej textilnej
tkanine. Zabraňuje neúmyselnému otvoreniu. Samozastavovací
zips. Elastické pásy okolo kapucne, manžiet rukávov a členkov a aj
vzadu. Možno použiť pri likvidácii azbestu.

Obj. č.

0899 021 214
0899 021 215
0899 021 216

Veľkosť

XL
XXL
3XL

Obvod
hrudníka

Výška

108 - 116 cm
116 - 124 cm
124 - 132 cm

182 - 188 cm
188 - 194 cm
194 - 200 cm

1499

/ks

4599

Pri odbere od 2 ks:
/ks

Pri odbere 1 ks:

7490

/ks

7990/ks

Ochranné okuliare
Cetus®X-treme

Tvárový ochranný štít UVEX
Ochranný tvárový štít na jedno použitie.
Vhodný pre všetky veľkosti hlavy v rozsahu
54 - 64 cm. Vnútorná vypchávka z mäkkej
peny zaisťuje vysoký komfort aj pri dlhšom
nosení. Vhodný na ochranu tváre pred
kontamináciou telových tekutín.
Bal.: 1 ks
Obj.č. 0997 866 629

1287

/ks

Ochranné okuliare ONTOR

Dokonalé krytie očí mäkkými komponentmi
pripojenými priamo na sklo. Výhľad bez
skreslenia. Vonkajšie výplne sú mimoriadne
odolné proti poškriabaniu a vnútorné
výplne obsahujú trvalú povrchovú vrstvu
proti zahmlievaniu. 100 % ochrana proti
UV žiareniu (až do 400 nm). Flexibilný
2-komponentný nosník.
Materiál ochranných skiel: Polykarbonát
Ochrana proti UV žiareniu: 400 Nm
Farba: číra
Obj.č. 0899 102 380

1299

/ks

Farba: sivá
Obj.č. 0899 102 381

1299

/ks

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

899

Bezfarebné
Obj.č. 0899 102 867

/ks

Jednorazové nitrilové rukavice
čierne, modré, oranžové,
fialové
Rukavice odolné voči kvapalinám
a bezpečné pri styku s potravinami.
CE kategória 3. EN 420. Certifikované
pre potravinárstvo. Bez obsahu alergie
vyvolávajúcich latexových proteínov a bez
púdru. Možnosť nosenia z oboch strán.

Balenie 100
Obj.č. 0899 470 370 (M)
Obj.č. 0899 470 103 (XL)

1990

Balenie 100 ks
Obj.č. 0899 470 01 (M)
Obj.č. 0899 470 02 (L)
Obj.č. 0899 470 03 (XL)

/bal.

1990
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Balenie 50 ks
Obj.č. 0899 470 122 (L)
Obj. č. 0899 470 123 (XL)

1300

/bal.

/bal.
© W-SK ℅ 09/2020 ℅ akcia_095_w
Právo zmien vyhradené.

