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Higiéniai, függeszthető paraván, 
PET műanyagból
Közös légterű irodákban vagy ügyfélterekben, 
üzletekben való fizikai elválasztás céljára. 
Méret: 97x74 cm, 1,5 mm vastag.

2639129-22

7 990 Ft
Számunkra fontos 
Ügyfeleink egészségének védelme.
Partnereinek, Munkatársainak 
rendeljen céges arculattal ellátott 
higiéniai termékeket.

Fertőtlenítők, maszkok, 
antibakteriális termékek, 
emblémázva az ÖN logójával..

Óvjuk egymást! 

#fontosvagy



Többfunkciós UV-C sterilizáló, amely 
elpusztítja a készülékben elhelyezett 
tárgyak baktériumának 99,9%-át 
Gyors tisztítás 90 másodperc alatt, vagy teljes 
tisztítás 5 perc alatt. A 2 UV-C LED lámpa nem 
mérgező és higany nélkül készül. A kialakítás 
azt is biztosítja, hogy az UV-C led fény 
automatikusan kikapcsoljon, amikor a dobozt 
kinyitják, így a felhasználó nem lesz kitéve 
az UV-C fénynek. A lámpák életciklusa 10.000 óra. 
A sterilizátor tetején található egy 5 W-os vezeték 
nélküli töltő a mobileszköz töltésére. 
100 cm-es PVC mentes TPE C típusú kábellel. 
Bemenet: 5V/1,5A; Kimenet: 5/1A - 5W

133901113

10 990 Ft

Többfunkciós UV-C sterilizáló, amely 
elpusztítja a készülékben elhelyezett 
tárgyak baktériumának 99,9%-át 
Többfunkciós UV-C sterilizáló, amely elpusztítja 
a készülékben elhelyezett tárgyak baktériumának 
99,9% -át. Bambusz borítással. Gyors tisztítás 
90 másodperc alatt, vagy teljes tisztítás 5 perc 
alatt. A 2 UV-C LED lámpa nem mérgező és higany 
nélkül készül. A kialakítás azt is biztosítja, hogy 
az UV-C led fény automatikusan kikapcsoljon, 
amikor a dobozt kinyitják, így a felhasználó nem 
lesz kitéve az UV-C fénynek. A lámpák életciklusa 
10.000 óra. A sterilizátor tetején található 
egy 5 W-os vezeték nélküli töltő a mobileszköz 
töltésére. 100 cm-es PVC mentes TPE C típusú 
kábellel. Bemenet: 5V/1,5A; Kimenet: 5/1A - 5W

133901132

12 990 Ft

UV-C fertőtlenítő doboz 
beépített vezeték nélküli töltővel
A mindennap használatos tárgyakon 
lévő mikroorganizmusok és baktériumok 
elpusztítására. Ideális okostelefonokhoz, 
kulcsokhoz, szemüveghez. 
5 és 10 perces sterilizációs időtartam, 
automatikus kikapcsolási funkcióval. 
Max. kimenet: 1000 mA. 
USB töltőkábellel szállítjuk.

473921801

11 600 Ft



Többfunkciós UV-C sterilizáló, amely 
elpusztítja a készülékben elhelyezett 
termékek baktériumának 99,9%-át
Gyors tisztítás 90 másodperc alatt, vagy teljes 
tisztítás 5 perc alatt. A 2 UV-C LED lámpa nem 
mérgező és higany nélkül készül.  A kialakítás 
azt is biztosítja, hogy az UV-C led fény automatikusan 
kikapcsoljon, amikor a dobozt kinyitják, 
így a felhasználó nem lesz kitéve az UV-C fénynek. 
A lámpák életciklusa 10000 óra. 100cm-es PVC 
mentes TPE C típusú kábellel

133901103

7 500 Ft

UV-C fertőtlenítő lámpa a mindennap használatos tárgyakon 
lévő mikroorganizmusok és baktériumok elpusztítására
Használatához, helyezze a lámpát 1-2 cm távolságra a fertőtlenítendő felülettől.  
A lámpa fénye bőrrel és szemekkel nem érintkezhet! Újratölthető akkumulátorral. 
USB töltőkábellel szállítjuk

473921793

6 500 Ft

UV-C sterilizáló vákuum 
rozsdamentes acél palack

Intelligens UV-C LED technológiával rendelkezik, 
amely tisztítja a palack belső felületeit. A szagokat 

okozó baktériumok és vírusok eltávolítása 
kb. 5 perc alatt történik. A hideg folyadékot akár 
15 órán át, és a meleg italt, akár 5 órán át forrón 

tartja. Duplafalú szigetelt rozsdamentes acél 
konstrukcióval. USB újratölthető, 180 mAh-s 

Li-polimer akkumulátorral rendelkezik, amely 
lehetővé teszi a palack 14-szeres sterilizálását 

teljes feltöltéssel. Kapacitás 500ml. BPA mentes

143936643

13 000 Ft



5000 mah zsebméretű ABS 
powerbank, amelyet Biomaster-rel, 
antimikrobiális szerrel kezelnek, 
amely második védelmi vonalat 
nyújt a káros baktériumok ellen
Tartós védelmet nyújt a termékben, 
nem pedig a terméken. Ezt a terméket 
az ISO 22196 szerint tesztelték 
az antimikrobiális hatékonyság 
tekintetében, és 100% -ban 
biztonságos és ártalmatlan a 
felhasználók számára.  A termék 
5000 mah A minőségű li-polimer 
akkumulátorral rendelkezik, amely 
akár 3-szor is feltölti készülékét. 
Mikro USB bemenet 5V/2A; 2 USB-port 5V/2A 
kimenettel; Az elülső oldalon 4 LED-jelző látható, 
hogy mennyi az akkumulátor töltöttsége. Díszdobozba 
csomagolva, a Biomaster magyarázatával együtt

133922233

3 290 Ft

ABS és PVC mentes TPE-ből készült többszörös 
töltőkábel, amelyet Biomaster-rel, antimikrobiális 
szerrel kezelnek, amely második védelmi vonalat 
nyújt a káros baktériumok ellen
 A kábel C és A USB bemenettel, valamint C típusú és kétoldalas 
IOS / Android csatlakozóval rendelkezik, hogy ez a kábel alkalmas 
legyen a piacon lévő bármely eszköz töltésére bármilyen 
áramforrásról. Díszdobozba csomagolva, 
a Biomaster magyarázatával együtt

133902303

2 600 Ft

Műanyag vezeték nélküli 
gyorstöltő beépített   
UV-C fertőtlenítő lámpával
Max. kimenet: 2000 mA. USB töltő porttal, 
mellyel 2 eszköz egyidejű töltésére 
alkalmas. (Egy vezeték nélküli   
és egy vezetékes). USB töltő kábellel

473921802

12 300 Ft



3 W-os vezeték nélküli hangszóró, 
amelyet Biomaster technológiával

A hangszóró 300 mA-es akkumulátorral 
rendelkezik, amely akár 3 órás játékidőt is 
lehetővé tesz, és 1,5 óra alatt újratölthető. 

A BT 5 készülékkel akár 10 méteres működési 
távolság is elérhető. Díszdobozba csomagolva, 

a Biomaster magyarázatával együtt. 
TPE PVC mentes mikrotöltőkábellel

133929033

7 400 Ft

Egyedi kialakítású TWS fülhallgató, 
UV-C fénnyel melynek tisztító töltőtokja,  

megszünteti a füldugón található 
baktériumok akár 99,9%-át

A fülhallgatók a BT 5.0-t használják az automatikus párosítás 
és az alacsony energiafogyasztás érdekében. A fülhallgatók 

3 órás játékidőt tesznek lehetővé, és újratölthetők 
a 400 mah-os töltőtokban. Működési távolság 

10 méterig. UV-C hullámhossz 270 nm-280 nm. Az UV-C 
funkció csak akkor működik, ha a tok lezárult, hogy 

elkerülje a felhasználó UV-C expozícióját. 1 extra fülpárral 
együtt. PVC-mentes TPE anyagú mikrotöltőkábellel

133929073

9 990 Ft

Antibakteriális műanyag, 
vezeték nélküli bluetooth fülhallgató 
kihangosítóval és töltőtokkal
ISO 22196 megfelelőséggel. 
USB töltőkábellel szállítjuk

473921807

7 300 Ft

Antibakteriális műanyag, kerek mobiltartó, 
öntapadós alappal és bevásárlóérmével

ISO22196 megfelelőséggel

473921804

250 Ft



Antibakteriális műanyag, 
kerek mobiltartó, 
öntapadós alappal 
és bevásárlóérmével
ISO22196 megfelelőséggel

473921805

190 Ft

Vezeték nélküli optikai egér, 
antibakteriális műanyag 
házban
ISO 22196 megfelelőséggel. 
2 AAA elemmel működik, 
elem nélkül szállítjuk. 
Elem külön rendelhető

473921808

2 750 Ft

Antibakteriális műanyag 
webkamera lefedő, 
csúsztatható takaró résszel 
és öntapadós rögzítéssel
ISO 22196 megfelelőséggel

473921806

95 Ft



Antibakteriális műnyag golyóstoll, kék tollbetéttel
Nano ezüst adalékanyagot tartalmaz, megakadályozva 
a baktériumok szaporodását a toll testén. 
ISO 22196 megfelelőséggel

483910457

79 Ft

Antibakteriális műanyag golyóstoll, kék tollbetéttel
ISO 22196 megfelelőséggel. 
Elérhető színek: kék, zöld, fekete, sárga, piros

473921796

75 Ft

Műanyag golyóstoll 
antibakteriális 
testtel
Kék tollbetéttel szállítjuk. 
Az ISO 22196: 2011 
szabványnak megfelel

473921845

105 Ft

Antibakteriális műanyag testű 
golyóstoll króm részekkel

Nano ezüst adalékanyagot tartalmaz, 
megakadályozva a baktériumok 

szaporodását a toll testén. 
Nyomómechanizmussal 

működik és kék tollbetéttel 
szállítjuk. ISO 22196 

megfelelőséggel

483910456

106 Ft

Antibakteriális műanyag, 
érintőképernyős golyóstoll 
kék tollbetéttel
ISO 22196 megfelelőséggel.

473921809

158 Ft



Műanyag golyóstoll kék tollbetéttel 
és tetején fertőtlenító spray-vel
Kapacitás: 3 ml. Fertőtlenítő folyadék nélkül szállítjuk. 
Színek: sárga, piros, lila, rózsaszín, zöld, fekete

473921794

310 Ft

Antibakteriális műanyag 
vonalzó, 30 cm
ISO 22196 megfelelőséggel

473921913

265 Ft

Antibakteriális 
műanyag golyóstoll 
hőmérő klipsszel, 
kék tollbetéttel
ISO 22196 megfelelősséggel

473921803

315 Ft

Antibakteriális 
műanyag, tekerős, 
érintőképernyős 
golyóstoll kék 
tollbetéttel
ISO 22196 szabványnak 
megfelel

473921810

140 Ft



Antibakteriális műbőr borítású 
jegyzetfüzet, könyvjelzővel 

és gumipánttal, 100 sima lappal
A5 méretű. ISO 22196 szabványnak megfelel. 

Színek: kék, lila, piros, fehér, fekete

473921871

1 400 Ft

Antibakteriális műbőr borítású 
jegyzetfüzet, könyvjelzővel 
és gumipánttal, 80 sima lappal
A5 méretű. ISO 22196 megfelelőséggel

483910458

1 250 Ft

Antibakteriális, laminált 
karton borítású 

jegyzetfüzet 
80 sima lappal, A5

ISO 22196 megfelelőséggel

473921765

1 050 Ft

Antibakteriális, laminált karton 
borítású spirál jegyzetfüzet, 
80 sima lappal, A5
ISO 22196 megfelelőséggel

473921764

1 100 Ft



Antibakteriális 
műanyag 
gyógyszeradagoló 
3 rekesszel
ISO 22196 szabványnak 
megfelel.

473921838

128 Ft

Antibakteriális műanyag kulcstartó 
kivehető bevásárlóérmével
ISO 22196 megfelelt

473921842

290 Ft

Érintés nélküli kulcstaró ABS anygból
Nyisson ki ajtókat, nyomja meg a liftek, 

jelzőlámpák, ATM-ek gombjait érintés nélkül! 

2639120

86 Ft

Praktikus higiéniai 
kulcs antibakteriális 
műanyagból
Közvetlen kontaktus 
elkerülésével lehetséges 
ajtók kinyitása és gombok 
megnyomása. ISO 22196 
megfelelőséggel

473921797

250 Ft

Praktikus 
rozsdamentes 
acéllemezből 

készült higiéniai 
kulcs

Közvetlen kontaktus 
elkerülésével lehetséges 

ajtók kinyitása és 
gombok megnyomása. 

Emellett kulcstartóként is 
használható a mellékelt 

fém kulcskarikával. 
Összeszerelés nélkül 

szállítjuk 

473918932

265 Ft

Praktikus érintőképernyő higiéniai kulcs műanyagból
Közvetlen kontaktus elkerülésével lehetséges ajtók kinyitása, 
képernyők és gombok megnyomása. Színek: ezüst, piros, kék, fekete 

473921811

370 Ft



Antibakteriális 
poliészter nyakpánt 

fém karabinerrel
ISO 20743 

szabványnak megfelel 

473921872

358 Ft

Antibakteriális poliészter 
bevásárlótáska

ISO 20743 megfelelőségű 

473921789

1 600 Ft

Antibakteriális poliészter 
hátizsák párnázott 
laptoptartó (15”) rekesszel, 
bőrönd hevederrel, 
párnázott hát- és vállpánttal
ISO 20743 megfelelőségű

473921814

11 990 Ft
Higiéniai kulcs, poliészter csuklópánttal 
és fém karabinerrel
Szublimációs grafikával a szalag mindkét oldalán. 
Min. rendelési mennyiség: 250 db

473918802

450 Ft



Egyedi gyártású, gyorsan 
száradó poliészter szövetből 
készült multifunkciós körsál, 
a belső oldalán pamutból 
kialakított tokkal szűrő 
vagy eldobható maszk számára
Az ár tartalmazza a szublimációs 
eljárást a termék teljes külső oldalán. 
100% poliészter (135 gr/m²) 
és 100% pamut (140 gr/m²) szövetből. 
Min. rendelési mennyiség: 100 db

473918910

1 990 Ft

Antibakteriális műanyag 
uzsonnás doboz, 
evőeszköz készlettel 
(kés, villa és kanál) 
és gumipánttal. 
Két egyenként 700 ml 
kapacitású rekesszel
ISO 22196 megfelelőséggel 

473921817

3 000 Ft

Érintőképernyős, 
antibakteriális műszál 
kesztyű 3 ujján speciális 
borítással
ISO 20743 megfelelőségű. 

473921813

990 Ft

Antibakteriális 
műanyag bögre, 350 ml

ISO 22196 megfelelőséggel 

473921815

600 Ft



Antibakteriális műanyag, 
egyfalú bögre ivófedéllel, 
450 ml
ISO 22196 megfelelőséggel

473921816

998 Ft

Antibakteriális műanyag 
sportkulacs hordszíjjal, 
600 ml
ISO 22196 szabványnak megfelel 

473921939

1 350 Ft

Toll alakú kéztisztító spray
Űrtartalom: 10 ml. Ez a termék 
kozmetikai cikk besorolású. 
Színek: fehér, zöld, piros, kék 

2839743

270 Ft
Kéztisztító spray PET 

újratölthető palackban
Űrtartalom 30ml. 

70% alkoholtartalmú 
készítmény. 

Készült az EU-ban. 
Ez a termék kozmetikai 

cikk besorolású

2639178

480 Ft



Kéztisztító újratölthető 
HDPE-palackban flip-top 
(ráütős) kupakkal
Űrtartalom 100ml. 70% -os 
alkoholkészítmény. Készült EU-ban. 
Ez a termék kozmetikai cikk besorolású

293988

590 Ft

PET műanyagból készült 
újratölthető flakon pumpával
Űrtartalom 200 ml

2939982

498 Ft

Újratölthető PET flakon 
flip top (ráütős) kupakkal
Űrtartalom 80 ml.

2939956

150 Ft

Kéztisztító gél flip top 
(ráütős) kupakos PET 
flakonban
Űrtartalom 30 ml. Nem alkohol 
készítmény. Ez a termék 
kozmetikai cikk besorolású. 

2939952

380 Ft



Kéztisztító gél 
átlátszó üvegben, 

biztonsági 
fedéllel, 15 ml
Kozmetikai termék, 
nem biocid hatású! 

473921700

258 Ft

Kéztisztító gél 
átlátszó üvegben, 
biztonsági fedeles 
adagolóval, 100 ml
70%-os alkohol 
készítménnyel és Aloe 
Vera kivonattal. Kozmetikai 
termék, nem biocid hatású! 

473921762

1 055 Ft

Kéztisztító gél 
átlátszó üvegben 
biztonsági 
adagolóval, 
60 ml
65%-os alkohol-
tartalommal. 
Kozmetikai termék, 
nem biocid hatású!

473921744

625 Ft

Kéztisztító gél 
újratölthető, flip top 
(ráütős) kupakos 
PET flakonban
Űrtartalom 100 ml. 
70% -os alkoholkészítmény. 
Készült EU-ban. Ez a termék 
kozmetikai cikk besorolású

2639125

698 Ft

Kéztisztító gél 
színezett, átlátszó 
üvegben, biztonsági 
fedéllel és fém 
karabinerrel, 30 ml
70%-os alkoholtartalommal 
és Aloe Vera kivonattal. 
Kozmetikai termék, 
nem biocid hatású! 
Színek: citromsárga, 
narancssárga, 
piros, kék, 
zöld, fekete. 

473921911

850 Ft

Kéztisztító gél 
átlátszó üvegben 

biztonsági 
adagolóval a tetején 
és fém karabinerrel, 

30 ml
65%-os alkoholtartalommal. 

Kozmetikai termék, nem 
biocid hatású! 

473921743

678 Ft



Kéztisztító gél 
átlátszó üvegben, 
színezett biztonsági 
fedéllel, 30 ml
70%-os alkoholtartalommal 
és Aloe Vera kivonattal. 
Kozmetikai termék, 
nem biocid hatású! 
Színek: fekete, fehér, 
citromsárga, narancssárga, 
piros, zöld, kék - május 1-től 
rendelhető! 

473921912

598 Ft

Automatikus kézfertőtlenítő folyadék 
adagoló mozgásérzékelővel és 
beépített akkumulátorral
Folyadék kapacitás: 45 ml. Fertőtlenítő folyadék 
nélkül szállítjuk. USB töltő kábelt tartalmaz

473921812

7 790 Ft

Kis szappan, 9 g., 
vízálló csomagolásban
EU gyártás. Ez a termék 
kozmetikai cikk besorolású

2939985

70 Ft



20 darab szappan 
lapocska, PP tokban
Használatához csak 
nedvesítse be kezét és 
mossa meg. Ez a termék 
kozmetikai cikk besorolású. 
Színek: fekete, fehér, kék, 
citromsárga 

2939957

460 Ft

10 db alkoholos, 
nedves törlőkendő 

Kéz és tárgyak tisztítására, 
visszazárható tasakban

473921910

680 Ft

10 előre nedvesített 
törlőkendő kulcskarikával 

ellátott PP dobozban
70%-os alkoholkészítmény.

Hajtogatott törlőkendők mérete: 
3x6,5cm.

473921910

325 Ft

10 db előre nedvesített 
törlőkendő tasakban

Kihajtott méret: 15x20cm. 
Ez a termék kozmetikai 

cikk besorolású. 
Színek: kék, ezüst, fehér

2339863

255 Ft

10 db nedves tisztítókendő 
visszazárható tasakban, fehér lezáróval
A kendő kihajtogatott mérete: 20×15 cm. Ideális 
tamponnyomáshoz vagy vinyl matricázáshoz. 
Színek: kék, piros, fehér

483909566

180 Ft

Egyesével csomagolt 
alkoholos, nedves 
törlőkendő kéz és 
tárgyak tisztítására
Nem összehajtott méret: 
15,5×16,5 cm. Min. rendelési 
mennyiség: 100 db és 
többszöröse.

473921747

75 Ft



Antibakteriális mosható és többször 
használható softshell arcmaszk 

ergonómikus varrással
Felnőtt méretben. 92% poliészter and 8% 

elasztán. ISO 20743 szabványnak megfelel. 
Minimális rendelési mennyiség 10 többszöröse. 

Színek: fehér, fekete, piros, sötétszürke, 
sötétkék, kék, zöld

473921859

850 Ft

Egyediesíthető, mosható és újra-
felhasználható kétrétegű arcmaszk
Extra hosszú gumi pántokkal és szublimációs 
nyomtatott grafikával. Felnőtt méretben. 
100% poliészter (140 g/m²) és 100% pamutból 
(140 g/m²) készült. Az ár tartalmazza 
a szublimációs eljárást. Min. rendelési mennyiség: 
50 db. Ez a maszk nem személyi védőfelszerelés, 
nem rendelkezik vírusszűrő tulajdonságokkal, 
az arc eltakarása azonban segíthet csökkenteni
a vírus továbbterjedését

473918807

1 600 Ft

Egyediesíthető, mosható és újra-
felhasználható kétrétegű arcmaszk
Extra hosszú gumi pántokkal és szublimációs 
nyomtatott grafikával. Gyermek méretben. 
100% poliészter (140 g/m²) és 100% pamutból 
(140 g/m²) készült. Az ár tartalmazza 
a szublimációs eljárást. Min. rendelési mennyiség: 
50 db. Ez a maszk nem személyi védőfelszerelés, 
nem rendelkezik vírusszűrő tulajdonságokkal, 
az arc eltakarása azonban segíthet csökkenteni
a vírus továbbterjedését

473918804

1 600 Ft

Utazókészlet 
4 db higiéniai arcmaszkkal, 
dermatológiailag tesztelt 
ajakbalzsammal, 30 ml-es 
kéztisztító géllel (alkoholmentes) 
és egy 5 az 1-ben érintés nélküli 
kulcstartóval. 
Átlátszó piperetáskában

2639135

3 000 Ft

10 db tabletta formára zsugorított, cellulóz 
törlőkendő, átlátszó tokban

Víz hatására veszi fel eredeti formáját, 
melynek mérete 230×230 mm

473931788

400 Ft



Poliészter szublimációs, 
3 rétegű arcmaszk
Két poliészter réteg és egy belső pamut réteg. 
Méret S-M. A termék mosható. Nem orvosi 
felhasználásra. S/M méret, gyerekek részére is. 
Illetve L-XL felnőtt méretben. 
Tesztelve és kompatibilis: CWA17553: 2020, 
EN13274-7, ISO9237 Szűrés 90% (1. kat.)

2939958

1 290 Ft

320 g-os, 2 rétegű pamut arcmaszk
Kényelmes és állítható fülhurokkal a könnyű fel- és levétel 
érdekében. Gépben mosható 60 fokon. Szűrőbetéttel. 
Ez a maszk nem orvosi eszköz. 
Színek: fehér, fekete, sötétkék

123965895

850 Ft

Arcmaszk 3 poliészter réteggel 
és illeszkedő színű fülpánttal
Ez a termék megfelel a REACH szabványnak, 
és használat előtti, valamint 10 mosási 
ciklus (60°) utáni sikeres teszten esett át 
az EN13274-7 (≥ 70%, aeroszolok szűrése) 
és az ISO9237 (légáteresztés) szabványok 
szerint. Színek: királykék, türkiz, sötétkék, 
piros, fekete, fehér, szürke, narancssárga

2339003

590 Ft

Arcmaszk tok könnyen fertőtleníthető, 
ellenálló PP műanyagból

Minden maszk típushoz ideális, hordozhatóságot 
és védelmet biztosít. 19x10,5 cm

473921760

360 Ft

PET műanyagból készült 
testhőmérséklet kijelző

A hőmérsékletet Celsiusban 
és Fahrenheitben mutatja. 

0,18 mm széles

2939973

99 Ft
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