
KATALOG I 2020



2



3

Marka Sanifine dostarcza wysokiej jakości produkty w zakresie utrzymania 

czystości, higieny i ochrony pracowników. Znajdują one szerokie zastoso-

wanie w restauracjach, hotelach, szkołach, sklepach, zakładach przemysło-

wych, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej.

Rozprzestrzenianie się COVID-19 na świecie wymusza wprowadzenie mo-

dyfikacji w zachowaniu się ludzi, jak również ich interakcji, a także nowe, 

bardziej restrykcyjne zasady higieny i bezpieczeństwa.

Produkty Sanifine spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających 

klientów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a potwierdza to certyfikat 

jakości ISO 9001: 2015 wydany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.



Wielofunkcyjny dystrybutor

(zrywki, chusteczki, maseczki,

rękawiczki nitrylowe)

Stacja chroniona zamkiem

na klucz

Solidny metalowy kosz 

na odpady z wygodnym

uchwytem do wysuwania

Szybka i wydajna dezynfekcja.

Sensor ruchu uruchamia dyszę.

W czasie 1/2 s w formie mgiełki 

dozowane jest maksymalnie

3 ml płynu. Wydajność na jednym 

ładowaniu baterii 20 000–30 000 cykli. 

Wewnątrz stacji wskaźnik

poziomu naładowania baterii

Wielofunkcyjny dystrybutor

maseczki rękawiczki rękawiczki zrywki chusteczki

2 lata
gwarancji

do cen należy doliczyć VAT 23%4



• Kompletna, wolnostojąca stacja do dezynfekcji rąk, powstała 

w oparciu o rekomendacje World Health Organization 

i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu upowszechnienie 

stosowania szybkich i wysoko efektywnych metod dezynfekcji.

• Polecany do stosowania: w miejscach użyteczności publicznej, 

w galeriach handlowych, w hotelach, na lotniskach, stacjach 

benzynowych.

• W skład zestawu wchodzą: bezdotykowy automatyczny dozownik 

płynu dezynfekcyjnego, wielofunkcyjny dystrybutor (dostosowany 

do zamontowania zrywek – w pakiecie startowym 100 szt., 

Wersja specjalna wzbogacona o pakiet

innowacyjnych rozwiązań: 

• Dozownik o pojemności 5 l (1 600 aplikacji) 

w metalowej obudowie.

• Zasilanie na baterie (6x R14) lub zasilacz sieciowy 

(otwór na wyprowadzenie kabla). Wydajność na 

jednym ładowaniu baterii: 30 000 – 35 000 cykli.

• Dioda poziomu naładowania baterii i poziomu

płynu na drzwiach zewnętrznych.

• Wysuwana półka na prowadnicach ułatwiająca

napełnianie zbiornika płynem, wymianę baterii

lub podłączenie zasilacza.

• Kieszeń na ulotki montowana z tyłu obudowy.

• Dyspenser można ustawić wewnątrz i na zewnątrz 

obiektu.

rękawiczek, chusteczek lub maseczek) oraz kosz na zużyte odpady.

• Stacja wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor szary, 

farbą epoksydową, co zapewnia powłoce wysoką wytrzymałość.

• Zasilanie 6 V (w oparciu o system ogniw akumulatorowych 

lub bateryjnych R14 – 4 baterie dołączone do zestawu).

• Pojemnik na środek dezynfekujący 1 l.

STACJA DEZYNFEKCJI RĄK „REN”
– wyjątkowo stabilna, przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu

STACJA DEZYNFEKCJI RĄK
„REN PREMIUM”

kod wymiary (mm) waga (kg) cena (PLN)

991160 580x450x(H)1500 36 3999,00 1999,00

kod wymiary
(mm)

waga
(kg)

cena
(PLN)

991226 580x450x(H)1500 36 4499,00 2499,00

Możliwość personalizacji i dostosowania koloru

do cen należy doliczyć VAT 23% 5
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• Stabilny, nablatowy automatyczny dyspenser płynu do dezynfekcji.

• Pojemność pojemnika 1 l sprawia, że napełniony wystarcza 

na około 300-350 aplikacji.

• Wolna przestrzeń do dezynfekcji obu dłoni zapobiega przypadko-

wemu dotknięciu.

• Zasilanie 6 V (w oparciu o system ogniw akumulatorowych 

lub bateryjnych R14 – 4 baterie dołączone do zestawu).

• Możliwości zawieszenia na ścianie lub ustawienia na blacie.

NABLATOWY DYSPENSER PŁYNU
DEZYNFEKCYJNEGO „BLAST”

kod wymiary (mm) wymiary (kg) cena (PLN)

991161 300x240x(H)550 10 2099,00 1349,00

Bezdotykowy automatyczny 

dozownik płynu dezynfekcyjnego

z diodą informującą o poziomie 

naładowania baterii i braku płynu. 

Zawór niekapek. 

Wydajność na jednym ładowaniu baterii: 

20 000–30 000 cykli

Kompaktowe wymiary

Wykonany z wysokogatunkowej stali 

malowanej proszkowo

Pojemnik chroniony

zamkiem na klucz

Możliwość wyboru koloru

i personalizacji

2 lata
gwarancji

SUPER
CENA
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• Elegancki, wolnostojący dyspenser z automatycznym dozownikiem 

płynu dezynfekcyjnego do rąk (1 l), doskonale sprawdza się 

w obiektach użyteczności publicznej, restauracjach, biurach, 

galeriach czy wszelkiego rodzaju stoiskach sklepowych.

• Powłoki lakiernicze zabezpieczają urządzenie przed korozją, 

a ciężka podstawa gwarantuje stabilność.

• Podstawa antypoślizgowa z otworami do mocowania z gruntem.

WOLNOSTOJĄCY DYSPENSER 
PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO „BLAST”

kod cena (PLN)

991162    2299,00 1699,00

Wykonany 

z wysokogatunkowej

stali malowanej proszkowo

Kompaktowe wymiary

Niebieski błysk światła 

na dłonie w momencie 

przeprowadzania dezynfekcji

Bezdotykowy automatyczny 

dozownik płynu dezynfekcyjnego

z diodą informującą o poziomie 

naładowania baterii oraz o braku płynu. 

Zawór niekapek. 

Wydajność na jednym ładowaniu 

baterii: 20 000–30 000 cykli

Możliwość wyboru

koloru i personalizacji

Regulacja

wysokości

podstawy

2 lata
gwarancji

SUPER
CENA
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• Stojak jest idealny dla klientów szukających ekonomicznego, 

a zarazem stylowego rozwiązania.

• Trwała konstrukcja metalowa malowana farbą proszkową

na stonowany odcień szarości daje efekt profesjonalizmu

oraz poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w danym

pomieszczeniu.

• Bezdotykowa aplikacja środka dezynfekującego w postaci mgiełki.

• Pojemnik na środek dezynfekujący 1 l.

• Higieniczne i wygodne rozwiązanie, które sprawdzi się świetnie 

w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni takich jak recepcje 

hotelowe, poczekalnie medyczne i weterynaryjne, szkoły 

i przedszkola, wejścia do zakładów pracy, salony fryzjerskie 

i kosmetyczne, sklepy, urzędy.

• Atutami urządzenia jest bezdotykowa obsługa, minimalistyczny 

i elegancki kształt dozownika, a także zastosowanie odpornej, 

solidnej obudowy ze stali nierdzewnej.

• Dozownik posiada wewnętrzny pojemnik z tworzywa, 

do wielokrotnego uzupełniania, o pojemności 1 l.

STOJĄCY DOZOWNIK PŁYNU
DO DEZYNFEKCJI RĄK „BASIC”

NAŚCIENNY DOZOWNIK PŁYNU
DO DEZYNFEKCJI RĄK „BASIC”

kod wysokość (mm) cena (PLN)

991163 1100 1099,00 869,00

kod wymiary (mm) cena (PLN)

991224 160x148x(H)457 799,00 729,00

Kompaktowe wymiary

Bezdotykowy automatyczny dozownik płynu 

dezynfekcyjnego z diodą informującą 

o poziomie naładowania baterii 

oraz o braku płynu. Zawór niekapek. 

Wydajność na jednym ładowaniu baterii: 

20 000 – 30 000 cykli

Łatwy do napełniania

płynem i obsługi

konserwacyjnej

Wydajny mechanizm

niskoenergetyczny

dostosowany do baterii R14 

(4 szt. w zestawie)

lub akumulatorów

ary

nia

zm

y

rii R14

e)

w

2 lata
gwarancji

2 lata
gwarancji

Możliwość wyboru

koloru i personalizacji

SUPER
CENA
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• Ekonomiczne wersja wykonana ze wzmocnionego, antybakteryjnego

tworzywa ABS.

• Pozwala on na higieniczną, wygodną i automatyczną aplikację.

Sensor błyskawicznie wykrywa dłonie pod dyszą.

• Szczelny i pojemny – dozownik zmieści aż 800 ml płynu.

Sugerowane wypełnienie płynem do dezynfekcji 237304 Sanifine.

• Jedno z najmniejszych urządzeń na rynku. Dostosowane do obsługi 

kilkuset osób przy jednym napełnieniu zbiornika.

• Zasilanie 6 V (w oparciu o system ogniw akumulatorowych 

lub bateryjnych AA – baterie nie są dołączone do zestawu).

• Dioda sygnalizująca niski poziom naładowania akumulatorów.

• Możliwość programowania wielkości dozy w zakresie: 

0,5/1/1,5/2/2,5 ml.

• Estetycznie i solidnie wykonany. Podstawa z blachy stalowej 

o grubości 5 mm; stojak ø50 mm o grubości 2 mm.

• Całość polakierowana farbą epoksydową, bardzo odporną 

na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. 

• Ramka zamykana na zatrzask. 

Możliwość umieszczenia np. instrukcji dezynfekcji rąk. 

• Ramka wyposażona w folię zabezpieczającą wydruk.

• Metalowa półka (z blachy 1 mm) do umieszczenia butelki

z płynem do dezynfekcji rąk.

• Wysokość stojaka 1500 mm, półka znajduje się na wysokości

850 mm od podłoża.

• Stojak sprzedawany bez dozownika.

BEZDOTYKOWY, NAŚCIENNY
DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKU-
JĄCEGO LUB MYDŁA „ECO” STOJAK NA PŁYN DO DEZYNFEKCJI

Z TABLICĄ INFORMACYJNĄ

kod wymiary (mm) waga (kg) cena (PLN)

237311 106x122x(H)270 0,8 399,00 299,00

kod wysokość (mm) cena (PLN)

991223 1500 349,00 249,00

Bezdotykowy automatyczny 

dozownik płynu dezynfekcyjnego

z diodą informującą o poziomie 

naładowania baterii.

ny 

cyjnego

ziomie

Chroniony zamkiem

na klucz

Okienko do kontroli

poziomu mydła

w dozowniku

Ramka 

na Twoje

informacje

Mocna

metalowa półka

Prosta instalacja

i obsługa urządzenia

Trwały i łatwy

w dezynfekcji

SUPER
CENA
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• Profesjonalny płyn przeznaczony do dezynfekcji rąk i powierzchni 

(mających również kontakt z żywnością) o działaniu bakteriobój-

czym, grzybobójczym i wirusobójczym.

• Produkt zawiera 70% etanolu i glicerynę.

• Dodatek gliceryny rewelacyjnie nawilża skórę i chroni przed 

wysuszeniem. Specjalna formuła zapobiega uczuciu lepkości

dłoni.

• Dezynfekcja rąk w 30 sekund, a powierzchni już po 5 minutach.

• Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. Pozwolenia nr 1704/TP/2020 na udostępnianie na 

rynku i stosowanie produktu biobójczego zgodnie z art. 55 ust. 1 

rozporządzenia 528/2012

• Produkowany w Polsce.

PRAWIDŁOWA DEZYNFEKCJA RĄK

kod pojemność (l) cena (PLN)

237298 1 14,00 13,00

237304 5 59,00 50,00

70% ETANOLU
BAKTERIOBÓJCZY,

GRZYBOBÓJCZY
I WIRUSOBÓJCZY!

Nanieś taką ilość
preparatu, aby dłonie

były całkowicie 
zwilżone

Pocieraj dłoń o dłoń
rozprowadzając 

preparat
na całą powierzchnię

PRODUKT 

REKOMENDOWANY 

DO WSZYSTKICH 

DYSPENSERÓW 

I STACJI

DEZYNFEKCJI RĄK

SANIFINE

PŁYN ANTYWIRUSOWY DO 
DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI 

SUPER
CENA
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• Gotowy do użycia środek do dezynfekcji rąk w postaci żelu 

– bez spłukiwania.

• Profesjonalny żel do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu 

bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. 

• Produkt zawiera 70% etanolu i glicerynę.

• Dodatek gliceryny rewelacyjnie nawilża skórę i chroni przed 

wysuszeniem. Specjalna formuła zapobiega uczuciu lepkości

dłoni.

• Pozwolenia nr 0207/TP/2020 na udostępnianie na rynku

i stosowanie produktu biobójczego zgodnie z art. 55 ust. 1

rozporządzenia 528/2012.

• Profesjonalny, gotowy do użycia preparat przeznaczony do 

dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością.

• Płyn ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

• Zawiera 70% alkoholu etylowego, opakowanie ułatwiające dozo-

wanie.

• Główne obszary zastosowania: meble kuchenne, półki, stoły, 

szafki, kasy, blaty, lady, powierzchnie szklane itp.

• Płyn polecany do stosowania w: medycynie, weterynarii, 

gabinetach kosmetycznych, SPA, hotelach, obiektach gastrono-

micznych, zakłady użyteczności publicznej, w rolnictwie, 

w warunkach domowych.

• Pozwolenia nr 0208/TP/2020 na udostępnianie na rynku 

i stosowanie produktu biobójczego zgodnie z art. 55 ust. 1 

rozporządzenia 528/2013.

ŻEL DO DEZYNFEKCJI

– instrukcja zgodna z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PŁYN DO DEZYNFEKCJI
POWIERZCHNI

kod pojemność (l) cena (PLN)

237175 1 23,00 17,00

237182 5 109,00 84,00

kod pojemność (l) cena (PLN)

237199 1 19,00 12,00

237205 5 79,00 49,00

70% ETANOLU
I GLICERYNA

WIRUSOBÓJCZY!
70% ETANOLU
WIRUSOBÓJCZY!

Produkty objęte stawką 8% VAT. Opakowania produktów mogą różnić od widniejących na zdjęciach.

Pocieraj wewnętrzną
częścią prawej dłoni
o grzbietową część

lewej dłoni i odwrotnie

Spleć palce i pocieraj
wewnętrznymi
częściami dłoni

Pocieraj górną część 
palców  prawej dłoni

o wewnętrzną 
część lewej dłoni

Ruchem obrotowym
pocieraj kciuk lewej
dłoni wewnętrzną

częścią prawej
dłoni i odwrotnie

Ruchem okrężnym
opuszkami palców

prawej dłoni pocieraj
wewnętrzne zagłębienie
lewej dłoni i odwrotnie

Po wyschnięciu
ręce są 

zdezynfekowane 

SUPER
CENA
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• Ścianka jest estetycznie wykonana i stanowi wymaganą ochronę 

w miejscach obsługi klientów, zakładach fryzjerskich, budynkach 

użyteczności publicznej, restauracjach oraz wszędzie tam gdzie 

zalecane jest wydzielenie stref bezpieczeństwa. Poprzez 

zastosowanie mobilnej ścianki ochronnej można zmniejszyć ryzyko 

bezpośredniej infekcji drogą kropelkową wirusem SAR-CoV-2.

• Charakteryzuje ją dobra przepuszczalność światła, lekkość

połączona z dużą sztywnością materiału i wysoka odporność 

na uderzenia.

• Cena dotyczy 1 elementu o wymiarach 60x180 cm

• Elementy można łączyć ze sobą (za pomocą dołączonego łącznika)

tworząc odpowiedniej wielkości ścianę

• Wykonana z płyty poliwęglanowej komorowej o grubości 4 mm

• Rama zrobiona z profilu 30x20 mm, pokrytego proszkową farbą 

w kolorze czarnym

ŚCIANKA OCHRONNA
Z POLIWĘGLANU

kod wymiary (mm) cena (PLN)

811337 600x(H)1800 499,00 449,00

14
0 

cm

60 cm

18
0 

cm

60 cm

łatwa w montażu

możliwość łączenia

segmentów

duża

przepuszczalność 

światła

łatwa

w utrzymaniu

czystości

SUPER
CENA
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• Sterylizator wykorzystuje właściwości promieniowania ultrafioleto-

wego typu UV-C, niszczącego bakterie, wirusy (SARS-CoV-2) 

oraz drobnoustroje chorobotwórcze. Dodatkowo zastosowany 

wymienny filtr węglowy usuwa z zasysanego powietrza szkodliwe 

substancje typu zarodniki pleśni, gazy z dymu papierosowego, 

szkodliwe i przykre zapachy, sierść zwierzęcą itp.

• Ryzyko infekcji znacznie obniża komleksowe zastosowanie 

sterylizatora powietrza o wysokiej wydajności oraz osłon i ścianek 

działowych

• Wszechstronne zastosowanie w pomieszczeniach gdzie przebywają 

ludzie. Konstrukcja urządzenia zapewnia całkowitą izolację od 

szkodliwego promieniowa UV-C oraz bezpieczeństwo przeciwpora-

żeniowe

• 2 emitery UV-C długości fal 100-280 nm. Duża trwałość – przy eksploatacji

12 godzin/dzień wynosi ponad 2 lata (ok. 9 000 godzin).

• Wykonany z blachy stalowej malowanej poliestrową farbą proszkową

– możliwość personalizacji

• Łatwy montaż (możliwość ustawienia na dowolnej płaskiej 

powierzchni) i dostęp serwisowy – zdejmowana, przykręcana 

osłona urządzenia

• Prosta w obsłudze szuflada – ułatwia okresową wymianę membran.

Zabezpiecza przed promieniowaniem UV-C, a także umożliwia 

zastosowanie wkładów aromatyzujących.

STERYLIZATOR POWIETRZA „AIRREN”

kod wymiary (mm) waga (kg) cena (PLN)

991225 200x200x(H)610 8,5 1999,00 1099,00

• 2 emitery UV-C długości fal 100-280 nm. Duża trwałość – przy eksploatacji

N”

Cicha praca

Łatwa wymiana

membran

Długa żywotność emiterów

Minimalistyczny

i elegancki wygląd

Konstrukcja labiryntowa 

spowalnia przepływ powietrza 

i wydłuża czas naświetlania 

promieniami UV-C

Wysoka wydajność turbiny

(1 956 m3/12 h) pozwala

na kilkukrotną sterylizację

powietrza w ciągu doby

Możliwość wyboru koloru i personalizacji

3 lata
gwarancji

SUPER
CENA
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• Mata bezpiecznego odstępu ma zastosowanie wszędzie tam, 

gdzie istnieje konieczność zachowania dystansu pomiędzy 

osobami korzystającymi z danej przestrzeni np. w biurach, 

recepcjach, hotelach, szpitalach, supermarketach i innych 

obszarach publicznych.

• Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się wirusów, bakterii i zarazków, 

przypominając klientom o obowiązku zachowania odległości 

dwóch metrów poprzez wiadomość na poziomie podłogi! 

• Aksamitna powierzchnia wykonana w 100% z przędzy o wysokim 

skręcie z poliamidu.

• Elastyczny spód z antypoślizgowego lateksu.

• Można prać w pralce w temperaturze 30°C.

• Możliwość dostosowania języka.

MATA BEZPIECZNEGO ODSTĘPU

kod wymiary (mm) cena (PLN)

899991 900x1500 164,00 119,00

Idealne rozwiązanie informacyjne 

w czasie wymogu zachowania dystansu

Wysoka odporność na ścieranie

Możliwość prania i suszenia

Napisy w języku polskim,

inne języki na życzenie

Konkurencyjna cena

SUPER
CENA
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• Osłona zapewnia bezpieczeństwo w trakcie obsługi klienta 

wszędzie tam gdzie kontakt jest bezpośredni: sklepy, recepcje 

hotelowe, markety, apteki, punkty usługowe.

• Wykonana z grubej plexi co zapewnia odpowiednią sztywność 

bez konstrukcji wzmacniających, przy równoczesnym zachowaniu 

wysokiej transparentności.

• Możliwość zamówienia odpowiedniego kształtu i przystosowania

do użycia w różnych obiektach użyteczności publicznej.

OSŁONA Z PLEXI 

kod wymiary (mm) cena (PLN)

570951 850x700 249,00 179,00

• Osłona zapewnia bezpieczeństwo w trakcie obsługi klienta

wszędzie tam gdzie kontakt jest bezpośredni: sklepy, recepcje

hotelowe, markety, apteki, punkty usługowe.

• Wykonana z grubej plexi co zapewnia odpowiednią sztywność 

bez konstrukcji wzmacniających, przy równoczesnym zachowaniu 

wysokiej transparentności.

• Możliwość zamówienia odpowiedniego kształtu i przystosowania

do użycia w różnych obiektach użyteczności publicznej.

OSŁONA Z PLEXI WOLNOSTOJĄCA

kod wymiary (mm) cena (PLN)

570968 700x(H)800 249,00 179,00

Wycięcie w dolnej 

części pozwalające 

na wydawanie towaru 

czy dokumentów

Prosty, samodzielny 

montaż

Wysoka

transparentność

Istnieje możliwość wykonania osłony

w dowolnym rozmiarze i kształcie

SUPER
CENA
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• Wielorazowa maseczka higieniczna o antybakteryjnym 

i antywirusowym działaniu

• Antybakteryjne i higienizujące wykończenie środkiem na bazie 

srebra zapobiega niepohamowanemu namnażaniu się bakterii 

na powierzchni maseczki

• Produkt bezpieczny dla skóry, nie uczula, umożliwia swobodne 

oddychanie, a ergonomiczny kształt sprawia, że maseczka

dobrze przylega do twarzy

• Wzmocnione przeszycia zapewniają długie użytkowanie.

• Maseczka jest odporna na wysokie temperatury i detergenty

– można ją prać w temperaturze do 90 0C. i prasować (jony

srebra utrzymują się do 20 prań)

• Maseczka posiada przestrzeń między warstwami na włożenie 

dodatkowego filtra

• Skład: poliamid 100%, gramatura 250 g/m2

• Rekomendujemy zastosowanie filtrów, aby jeszcze zwiększyć 

skuteczność działania maski

• Filtry z włókniny medycznej 40 g w kolorze białym, wymiar 

140x85 mm, pakowane po 10 sztuk w torebce z zamknięciem 

strunowym

MASECZKA WIELORAZOWA 
Z JONAMI SREBRA, ZESTAW 5 SZT. 

DODATKOWY FILTR DO MASECZEK 
WIELORAZOWYCH, ZESTAW 10 SZT.

kod cena (PLN)

557327 29,00 21,00

kod cena (PLN)

557334 2,50 1,20

Antybakteryjne

i antywirusowe działanie

Hipoalergiczna
Możliwa personalizacja

Przed nałożeniem 
maski umyj ręce 
mydłem i wodą
lub płynem do 

dezynfekcji
na bazie alkoholu

Zakryj usta i nos 
maską i upewnij się, 
że między twarzą, 
a maską nie ma 
żadnych przerw

Unikaj dotykania 
maski podczas jej 
używania; jeśli to 
zrobisz, umyj ręce

mydłem lub płynem
do dezynfekcji

Wymień maskę
na nową, gdy tylko 
będzie wilgotna.

Nie używaj ponownie
masek jednorazowych

PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE I ŚCIĄGANIE
JEDNORAZOWEJ MASECZKI

Potrójna ochrona – jony srebra 

zaimplentowane w tkaninę 

SUPER
CENA
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JEDNORAZOWA MASECZKA
NA TWARZ 50 SZT.

kod wymiary (mm) cena (PLN)

991220 200x280 150,00 82,50

Możliwa

personalizacja

Trwała i bardzo odporna

na uszkodzenia

Można dezynfekować

preparatami na bazie

alkoholu 

• Chroni twarz, a dzięki temu zmniejsza ryzyko zarażenia

• Lekka i odporna na środki dezynfekujące

• Komfortowa do wielogodzinnej pracy

• Front: płyta PET o grubości 0,7 mm

• Pasek hips o grubości 1,5 mm i szeroki kauczukowy elastomer 

zapewnia wygodne i efektywne przyleganie do głowy

• Pianka z tworzywa sztucznego

• Gumka

• Przy zamówieniu powyżej 100 szt. możliwa personalizacja

PRZYŁBICA OCHRONNA

kod wymiary (mm) cena (PLN)

570944 200x280 29,00 16,00

personalizacja

Można dezynfekować

preparatami na bazie

Aby zdjąć maskę
– chwyć ją od tyłu

za wiązanie  
(nie dotykaj przodu 

maski!)

Wyrzuć maseczkę
do zamykanego

pojemnika

Umyj ręce mydłem 
i wodą lub płynem 

do dezynfekcji
na bazie alkoholu

instrukcja zgodna z wytycznymi WHO, Ministerstwa Zdrowia

i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

• Jednorazowa maseczka na twarz

• Ochrona przed mikroorganizmami, patogenami i wirusami

• Trzy warstwy wykonane z włókniny oraz filtru tkaninowego

• Spełnia wymagania określone w rozporządzeniu 2016/425/UE 

i w normie EN 149

Wodoodporna

włóknina

Włóknina

Warstwa meltbrow 

w celu ochrony

układu oddechowego

SUPER
CENA
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• Kombinezon ochronny stosowany do ochrony przed zakażeniem 

koronawirusem.

• Wykonany z lekkiego materiału na bazie bawełny i poliestru 

z powłoką poliuretanową, nie ogranicza ruchów.

• Posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej nr B-BŻ-6071-0175/18/C 

certyfikowany Standard 100 OEKO-TEX nr: IW00245.

• Kombinezon jest odporny na wysokie temperatury i detergenty

– można prać go w temperaturze do 60°C.

• Otwór i elastyczne uszczelnienie kaptura pozwalają nosić różnego 

rodzaju maski i inny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

KOMBINEZON

kod rozmiar cena (PLN)

570999 S/M 69,00 59,00

571026 L/XL 69,00 59,00

• Kombinezon oc

koronawirusem

• Wykonany z lek

z powłoką poliu

• Posiada Świade

certyfikowany S

• Kombinezon jes

– można prać g

• Otwór i elastyc

rodzaju maski i

KOMBIN

Zapinany na zamek

błyskawiczny

Optymalna ochrona

pracowników

Do wielorazowego użytku

– można prać w pralce 

w temperaturze do 60°C, 

odporny na detergenty

SUPER
CENA
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• Bezpudrowe rękawiczki nitrylowe zapewniające najwyższą 

jakość oraz maksymalną ochronę przed czynnikami chemicznymi 

i mechanicznymi.

• Wykonane z 100% nitrylu, nie zawierają lateksu oraz silikonu. 

Są bardzo wytrzymałe i dzięki dodatkowemu natryskowi nitrylu

na palcach zapewniają wysoki komfort użytkowania.

• Kolor niebieski, w opakowaniu 100 szt.

• Rękawiczki foliowe zapewniają podstawową, najprostszą ochronę 

przed infekcjami, bakteriami i zabrudzeniami.

• Wykonane z bardzo dobrej jakościowo folii HDPE, dzięki czemu są 

dużo bardziej wytrzymałe od innych zwykłych rękawic foliowych. 

• Pasują na prawą oraz na lewą dłoń.

• Rozmiar uniwersalny.

• W opakowaniu 100 szt.

• Pasują na prawą oraz na lewą dłoń.

• Rozmiar uniwersalny.

• W opakowaniu 100 szt.

RĘKAWICZKI NITRYLOWE,
ZESTAW 100 SZT.

RĘKAWICZKI Z FOLII HDPE
NA ZAWIESZCE, ZESTAW 100 SZT.

RĘKAWICZKI ZRYWKI Z FOLII 
LDPE, ZESTAW 100 SZT.

kod rozmiar cena (PLN/szt.)
571040 S 69,00 59,00

570975 M 69,00 59,00

570982 L 69,00 59,00

571057 XL 69,00 59,00

kod rozmiar cena (PLN)

991219 uniwersalny 11,90 5,60

kod rozmiar cena (PLN)

571033 uniwersalny 6,90 3,90

PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE I ŚCIĄGANIE RĘKAWICZEK – instrukcja zgodna z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zakładanie Ściąganie

Umyj dokładnie ręce

wodą z mydłem przez

minimum 30 sekund

Uchwyć rękawiczkę 

w miejscu, w którym 

powinien znajdować się

nadgarstek i płynnym 

ruchem wsuń ją 

na dłoń

Nałóż pierwszą

rękawicę

Gołą ręką wyciągnij 

drugą rękawicę. 

Odwiń ją tak aby

zgiętymi palcami 

drugiej ręki naciągnąć 

ją na dłoń

Złap palcami rękawicę

na wysokości 

nadgarstka

i ściągnij wywracając ją

wewnętrzną stroną

na wierzch

Trzymając ściągniętą

rękawicę, palce gołej 

ręki wsuń pomiędzy 

rękawicę, a nadgarstek. 

Ściągnij ją wywracając 

na drugą stronę 

i naciągając na 

trzymaną rękawicę

Wrzuć zdjęte

 rękawice do kosza

OUT
LET

SUPER
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Dystrybucja:
Fine Dine Sp. z o.o. Sp. kom.

Al. Jerozolimskie 200/2/0
02-486 Warszawa

 tel.: +48 22 120 2000
e-mail: info@fi nedine.pl

Podane ceny są cenami PLN netto za sztukę (do podanych kwot należy doliczyć 23% VAT, 
a w przypadku 237298, 237304, 237175, 237182, 237199, 237205 8% VAT).

Fine Dine Sp. z o.o. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy w druku.

Lokalny dealer


