
ERP ID ΠΡΟΪΟΝ  (περιγραφή είδους) ΕΙΚΟΝΑ  &  ΤΙΜΗ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 44-272

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.                               

ΣΚΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΑΝΤ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ                                              

(ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΕΝΗ) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ.                                            

ΧΡΩΜΑ : ΜΑΥΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ                                                                                           

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 20Χ155cm.                                                                            

ΒΑΡΟΣ : 10Κg.

57,00 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

2 44-317

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ                      

* Διαστάσεις : 25Χ25Χ120cm                                                                                

• Φορητό στάντ ανέπαφης απολύμανσης χεριών

• Ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη εγκατάσταση και μεταφορα σύμφωνα               

. με τις ανάγκες του χώρου σας.

• Η συσκευή διαθέτει φιάλη χωρητικότητος 1 λίτρου και δέχεται όλους τους               

. τύπους αντισηπτικών (υγρη lotion, gel παχύρευστο και κρεμοσάπουνο).         

* Φέρει πεντάλ ποδιού για την εκροή του αντισηπτικού, χωρίς να χρειάζεται                           

. η επαφή των χεριών µε το πώµα-αντλία της συσκευής-φιάλης.

• Μεταλλική κατασκευή για ασύγκριτα μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.

• Μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους    

63,00 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

3

44-337                   

44-325                 

44-323

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΙΒΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ 

ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΡΟ "COMPRESSOR NO TOUCH" ΓΙΑ ΧΥΜΑ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Η ΣΕ ΣΤΗΛΗ Η ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.                                                                                                                    

Με νέα καινοτόμο τεχνολογία λειτουργίας κομπρέσορα                                        

και όχι με την κλασική αντλία που βουλώνει.                                                     

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 11Χ12Χ26cm.                                                                   

Χρώματα : ασημί, λευκή και μαύρη.                                                               

Xωρητικότητα : 850ml.                                                                                 

Εύκολη συντήρηση. Λειτουργεί με τέσσερεις μπαταρίες.                   

Συνδυάζεται απόλυτα με όλους τους τύπους απολυμαντικών και  

κρεμοσάπουνων (αφρού foam, παχύρευστο gel, υγρού lotion).
45,60 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

4
44-351                

44-371

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ & ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ (SLIM).                                                                               

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10Χ10Χ23cm. ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ Η ΛΕΥΚΟ.                                                    

ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ.                                              

ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΛΗ Η ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΗ ΜΟΡΦΗ 

(LOTION) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (GEL).                                                      

ΥΛΙΚΟ : ΣΤΙΒΑΡΟ ABS ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
17,10 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται :                                                                                       

* Τεχνικές προδιαγραφές,                                                                  

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                      

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

5 44-293

ΦΟΡΗΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO SENSOR 

DISPENSER ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ. ΑΝΕΠΑΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ       

ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ (ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΑ - LOTION) & 

(ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΑ - GEL). ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ : 

330ML. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : 20X9cm. ΒΑΡΟΣ : 240γρμ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΜΕ 4 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ LR03 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ 

ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
         11,25 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται :                                                                                       

* Τεχνικές προδιαγραφές,                                                                  

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                      

6 44-381

"KIDS WASH YOUR HANDS - DEB STOKO" ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.         

ME ΔΟΧΕΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ. ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ.                                                    

ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ 

ΠΛΕΝΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ (ΚΑΙ 

ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΜΟΡΦΗ LOTION ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ GEL.            

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ABS ΣΤΙΒΑΡΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ.           

Διαθέτουν αντλία υψηλής ποιότητας που δεν στάζει, 04 ml ανά δόση. Κομψό 

και μοντέρνο design. Υψηλής ποιότητας και αντοχής. Πάνω από 100.000 

πατήματα. 20,05 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται :                                                                                       

* Τεχνικές προδιαγραφές,                                                                  

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                      

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

.    Διαθέτουμε τεράστια εμπειρία στα είδη ατομικής υγιεινής & προστασίας, προμηθεύοντας το ± 80% των μονάδων υγείας της χώρας.

Α/Α

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (SARS-CoV-2)   



7 53-797

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΓΚΩΝΑ & ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ                                       

ΜΕ ΦΙΑΛΗ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΓΙΑ ΧΥΜΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ Η  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ.                                                                         

Η ΦΙΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.                                                                        

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (HACCP).                                                           

H ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (διαθέτει σετ βίδες).                                                                                            

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : Ύψος:31cm, φάρδος:9cm, βάθος:9cm, Βραχίονας:16cm.

19,95 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

8 51-020

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΓΚΩΝΟΣ "HACCP"                                                          

ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ ΧΕΡΙΩΝ .                                          

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ.                                     

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΧΕΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1LTR                                                                    

H ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : Ύψος:28cm, φάρδος:10cm, βάθος:9cm, Βραχίονας:16cm.

14,25 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

9 44-343

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ Η ΤΟΙΧΟΥ ΙΝΟΧ                 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ. Ευέλικτη τοποθέτηση σε τοίχο η 

κρεββάτι. 'Αμεση πρόσβαση σε αντισηπτικό ακριβώς στα σημεία που 

χρειάζεται. Ανθεκτική μεταλλική inox κατασκευή. Στην συσκευασία περιέχονται 

και τα εξαρτήματα στήριξης στον τοίχο. Συμβατό μέγεθος για όλα τα 

αντισηπτικά 500ml. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΕΤΟΙΜΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ-ΠΟΜΠΑ.

10,35 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

10 44-361

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ                                     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ "PROTECT" 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ-ΠΟΜΠΑ                                                           

(Ειδική αποκλειστική κατασκευή καλουπιού)                                           

'Αμεση πρόσβαση σε αντισηπτικό ακριβώς στα σημεία που χρειάζεται. 

Ανθεκτική και στιβαρή μεταλλική κατασκευή.                                                                       

Ηλεκτροστατική βαφή σε μπλέ η λευκό χρώμα.                                           

Στην συσκευασία περιέχονται και τα εξαρτήματα στήριξης στον τοίχο.       

Συμβατό μέγεθός ειδικής κατασκευής για την φιάλη PROTECT 1 λίτρου.

9,00 € το τεμάχιο         .

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

11 40-928

ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΒΟΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ML ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ                                

PROTECΤ GEL 85% 100ml. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ     

& ΔΕΡΜΑΤΟΣ. TAXEIA ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ, MYKHTOΚΤΟΝΟΥ & 

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤ+C24ΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 85%.           

Με ουδέτερο ph, κατάλληλο για συχνή χρήση χωρίς να προκαλεί ξηροδερμία 

και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς 

σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο 

με ενυδατικές ουσίες.Η υψηλή περιεκτικότητά του σε αιθανόλη (ethanol) το 

καθιστά δραστικό για βακτήρια και μύκητες τα οποία και εξουδετερώνει σε 

ποσοστό 99,99%. Χάρη στα ενυδατικά συστατικά του δεν ξεραίνει τα χέρια και 

αφήνει μία ευχάριστη αίσθηση απαλότητας.  
1,07 € το τεμάχιο

Συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για 

χρωστικές και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη 

ανάπτυξη μικροοργανισμών. Δεν κολλάει και δεν αφήνει 

κατάλοιπα ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει διακρητικό 

άρωμα καθαριότητας. Χωρίς χρήση νερού. Με σύμπλεγμα 

βιταμινών Α, E, F, H. Πιστοποιήσεις: Το Protect Gel διαθέτει 

πιστοποιήσεις ΕΝ1040, ΕΝ1650, ΕΝ1276, EN14476 από 

τα εργαστήρια QACS σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Αριθμός ΑΕΚ ΕΟΦ 71717. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΑΣΤΕΡ (ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14476:2013+Α1). 

12 40-049

PROTECΤ 85% (Ελληνικό προϊόν). ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 500ML. TAXEIA ΗΠΙΑ 

ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ, MYKHTOΚΤΟΝΟΥ & ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ             

ΜΕ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 85% ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ - ΠΟΜΠΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ). Με ουδέτερο ph, κατάλληλο για συχνή χρήση χωρίς να 

προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Με ήπιους 

καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς 

παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Η υψηλή περιεκτικότητά 

του σε αιθανόλη (ethanol) το καθιστά δραστικό για βακτήρια και μύκητες τα 

οποία και εξουδετερώνει σε ποσοστό 99,99%. Χάρη στα ενυδατικά συστατικά 

του δεν ξεραίνει τα χέρια και αφήνει μία ευχάριστη αίσθηση απαλότητας.  

Συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές και 

συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

Ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα 

ελληνικά. Πλεονεκτήματα: Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο. Ήπιο αντισηπτικό. 

Δεν κολλάει και δεν αφήνει κατάλοιπα ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει 

διακρητικό άρωμα καθαριότητας. Χωρίς χρήση νερού. Με σύμπλεγμα 

βιταμινών Α, E, F, H. 2,88 € το τεμάχιο

Πιστοποιήσεις: Το Protect Gel διαθέτει πιστοποιήσεις 

ΕΝ1040, ΕΝ1650, ΕΝ1276, EN14476 από τα εργαστήρια 

QACS σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αριθμός ΑΕΚ 

ΕΟΦ 71717. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

(ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14476:2013+Α1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 

Α(Η1Ν1). ΧΡΗΣΗ: Απλώστε μια μικρή ποσότητα (περίπου 

3 ml) στα χέρια και τρίψτε για 30 δευτερόλεπτα. 

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για δεύτερη φορά.                                                    

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

13 40-039

PROTECΤ 85% (Ελληνικό προϊόν). ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1LTR. TAXEIA ΗΠΙΑ 

ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ, MYKHTOΚΤΟΝΟΥ & ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ                   

ΜΕ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 85% ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ - ΠΟΜΠΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ). Με ουδέτερο ph, κατάλληλο για συχνή χρήση χωρίς να 

προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Με ήπιους 

καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς 

παράγοντες. Εμπλουτισμένο με ενυδατικές ουσίες. Η υψηλή περιεκτικότητά 

του σε αιθανόλη (ethanol) το καθιστά δραστικό για βακτήρια και μύκητες τα 

οποία και εξουδετερώνει σε ποσοστό 99,99%. Χάρη στα ενυδατικά συστατικά 

του δεν ξεραίνει τα χέρια και αφήνει μία ευχάριστη αίσθηση απαλότητας.  

Συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές και 

συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

Ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα 

ελληνικά. Πλεονεκτήματα: Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο. Ήπιο αντισηπτικό. 

Δεν κολλάει και δεν αφήνει κατάλοιπα ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει 

διακρητικό άρωμα καθαριότητας. Χωρίς χρήση νερού. Με σύμπλεγμα 

βιταμινών Α, E, F, H.  4,97 € το τεμάχιο

Πιστοποιήσεις: Το Protect Gel διαθέτει πιστοποιήσεις 

ΕΝ1040, ΕΝ1650, ΕΝ1276, EN14476 από τα εργαστήρια 

QACS σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αριθμός ΑΕΚ 

ΕΟΦ 71717. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

(ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14476:2013+Α1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 

Α(Η1Ν1). ΧΡΗΣΗ: Απλώστε μια μικρή ποσότητα (περίπου 

3 ml) στα χέρια και τρίψτε για 30 δευτερόλεπτα. 

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για δεύτερη φορά.                                                    

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.



14 40-029

ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 75% "V-CONTROL"               

LOCION ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1LTR.  TAXEIA ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ, MYKHTOΚΤΟΝΟΣ & 

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ. 

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ Ε.Ο.Φ. Το ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ χρησιμοποίεισαι 

αντισηπτικό   V-CONTROL στο Διαγνωστικό Τμήματ του Εθνικού 

Εργαστηρίου Αναφοράς για τη διάγνωση και έρευνα του SARS CoV2.  Δεν 

είναι  απλά ένα ήπιο αντισηπτικό αλλά πραγματικά βιοκτόνο καθαριστικό 

χεριών. Περιέχει την προτεινόμενη (2020) σύνθεση "ΙΙ" του παγκόσμιου 

οργανισμού υγείας (ειδική φόρμουλα κατά COVID-19) με 75% διαλύματος 

Ισοπροπυλικής Αλκοόλης και καθαρότητας 99,8%. Σε μόλις 30'' καταπολεμά 

βακτήρια, μύκητες, ιούς και κορονοϊούς (συμπεριλαμβανομένου του SARS-

CoV-2). Στην ειδική 2020 σύνθεση του συμπεριλαμβάνει γλυκερίνη για την 

καταπολέμηση της ξηρότητας του δέρματος.
μόνο 7,88 € το τεμάχιο!!   

 Αριθμός κατάθεσης πρωτοκόλλου Ε.Ο.Φ: 34172. 

Συσκευασία : φιάλη 1000ml με δοσομετρική αντλία 

βαποριζατέρ ασφαλείας. Ειδικό βάρος αλκοόλης : 880/1Kg. 

Το ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ "V-CONTROL" 

παρασκευάζεται στην Ιρλανδία από τον πιστοποιημένο 

ιατροφαρμακευτικό όμιλο Cannsun Medhel Commercial 

Group.   Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                        

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                      

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

15 40-043

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL (ΓΕΛΗ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ "JUSKT" 1 ΛΙΤΡΟ           

Antiseptic "Jusk" Hand Cleaner (1ltr με δοσομετρική αντλία).                                          

Διαθέτει : CPNP, TDS, MSDS, ΑΔΕΙΑ Ε.Ο.Φ.    Το αντισηπτικό Gel με 

γλυκερίνη και με 70% αιθυλική αλκοόλη, απολυμένει τα χέρια φροντίζοντας 

ταυτόχρονα την ενυδατική τους περιποίηση. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. 

Καλλυντικό προϊόν με CPNP καταχώρηση και δερματολογικά ελεγμένο.. 

Συστατικά: Aqua, Alcohol Denat, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine.  Δεν 

ξεπλένεται μετά την εφαρμογή.

3,92 € το τεμάχιο

 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΕ CPNP                                                                 

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

16 42-718

PROTECΤ GEL 85%. ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΣ 4LTR. TAXEIA ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ, 

MYKHTOΚΤΟΝΟΥ & ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΙΘΥΛΙΚΗ 

ΑΛΚΟΟΛΗ 85% ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ).                  

Με ουδέτερο ph, κατάλληλο για συχνή χρήση χωρίς να προκαλεί ξηροδερμία 

και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς 

σάπωνες και αλκάλια) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. Εμπλουτισμένο 

με ενυδατικές ουσίες. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε αιθανόλη (ethanol) το 

καθιστά δραστικό για βακτήρια και μύκητες τα οποία και εξουδετερώνει σε 

ποσοστό 99,99%. Χάρη στα ενυδατικά συστατικά του δεν ξεραίνει τα χέρια και 

αφήνει μία ευχάριστη αίσθηση απαλότητας.  Συμβατό με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές και συντηρητικές ουσίες, απαραίτητες για 

τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ετικέτα με περιγραφή, χαρακτηριστικά και 

συστατικά του προϊόντος στα ελληνικά. Πλεονεκτήματα: Βακτηριοκτόνο, 

Μυκητοκτόνο. Ήπιο αντισηπτικό. Δεν κολλάει και δεν αφήνει κατάλοιπα ενώ 

ταυτόχρονα απελευθερώνει διακρητικό άρωμα καθαριότητας. Χωρίς χρήση 

νερού. Με σύμπλεγμα βιταμινών Α, E, F, H. 
14,72 € τα 4 λίτρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ               

ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ-ΠΟΜΠΑ                    

Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ & ΠΑΓΚΟΥ                                                                 

Πιστοποιήσεις: Το Protect liquid διαθέτει πιστοποιήσεις 

ΕΝ1040, ΕΝ1650, ΕΝ1276, EN14476 από τα εργαστήρια 

QACS σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αριθμός ΑΕΚ 

ΕΟΦ 71717. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

(ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14476:2013+Α1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 

Α(Η1Ν1). ΧΡΗΣΗ: Απλώστε μια μικρή ποσότητα (περίπου 

3 ml) στα χέρια και τρίψτε για 30 δευτερόλεπτα.                                                                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

17
40-233   

40-243

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        

5 ΛΙΤΡΩΝ "ALKOLGEL" ME ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ.   ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΤΥΠΟΥΣ :         

1) ΥΓΡΗ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ LOTION,  2) ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ GEL.                                          

Antiseptic care lotion Hand Cleaner with Aloe Vera.                                          

Το αντισηπτικό υγρό με εκχύλισμα φυσικής αλόης και γλυκερίνη και με 70% 

αλκοόλη, απολυμένει τα χέρια φροντίζοντας ταυτόχρονα την ενυδατική τους 

περιποίηση. Εγκεκριμένο απο τον Ε.Ο.Φ. Καλλυντικό προϊόν, δερματολογικά 

ελεγμένο. Κατασκευασμένο απο την μονάδα παραγωγής καλλυντιών 

αισθητικής και ομορφιάς TAST GROUP με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας 

στον χώρο των καλλυντικών. Για εξωτερική χρήση. Για την άμεση προστασία 

σας, καθαρίζετε καθημερινά και συχνά τα χέρια χωρίς νερό. Δεν ξεπλένεται 

μετά την εφαρμογή. Συστατικά: Aqua, Alcohol Denat, Glycerin, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 

Triethanolamine.
12,00 € τα 4 λίτρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ               

ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ-ΠΟΜΠΑ                    

Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ & ΠΑΓΚΟΥ                             

Ιδανικό και για να προεμποτίση τα στεγνά απολυμαντικά 

πανάκια του δοχείου ANTIBAC HYGIENE TASK. Η δόση 

ποσότητας για το δοχείο με 350 πετσέτάκια, είναι 750ml.     

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

18 38-111

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ - ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ "BELUX" (2 σε 1)                       

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ-ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ (2 σε 1)                                                                  

Σε συσκευασία των 72 εμποτισμένων τεμαχίων με καπάκι ασφαλείας.

1,35 € το πακέτο 72 τεμαχίων

19 42-712

PROTECT 70% HANDS WIPES ΑΠΟΛΥΜANTIKO ΠΑΝΙ-ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ 

ΧΕΡΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΣ (10 ΑΤΟΜΙΚA ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 1/1 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ)        

Τα Protect Wipes είναι μαντηλάκια-πετσετάκια καθαρισμού χεριών τα οποία 

περιέχουν ήπιο αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα 70% Protect.                           

Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε αιθανόλη (ethanol) τα καθιστά δραστικά για 

βακτήρια και μύκητες τα οποία και εξουδετερώνει σε ποσοστό 99,99%. Χάρη 

στα ενυδατικά συστατικά του και στο σύμπλεγμα βιταμινών δεν ξεραίνει τα 

χέρια και αφήνει μία αίσθηση απαλότητας με ευχάριστο άρωμα. Κατάλληλο 

για χρήση σε σχολεία, κέντρα υγείας, νοσοκομεία και γενικά πολυσύχναστους 

χώρους. Επίσης είναι κατάλληλο και για τους επαγγελματίες υγείας. 
0,96 € τα 10 τεμάχια

Πλεονεκτήματα: Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Ήπιο 

αντισηπτικό, Αιθυλική αλκοόλη 70%, Δεν κολλάει, Δεν 

αφήνει κατάλοιπα, Χωρίς χρήση νερού, Με σύμπλεγμα 

βιταμινών Α,E,F, Με ευχάριστο άρωμα, Κατάλληλο και για 

επιφάνειες. Διάσταση : 20x22cm. Συσκευασία : κουτάκι με 

10 φακελάκια. Με άδεια Ε.Ο.Φ., Άδεια κυκλοφορίας Γ.Χ.Κ. 

και ISO 9001:2008.  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                       

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                         

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

20 42-716

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 2000 ΧΥΜΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, MALL ΚΛΠ.                                               

PROTECT 70% HANDS WIPES ΑΠΟΛΥΜANTIKO ΠΑΝΙ-ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ 

ΧΕΡΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚA ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 1/1 ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ.        

Τα Protect Wipes είναι μαντηλάκια-πετσετάκια καθαρισμού χεριών τα οποία 

περιέχουν ήπιο αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα 70% Protect.                           

Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε αιθανόλη (ethanol) τα καθιστά δραστικά για 

βακτήρια και μύκητες τα οποία και εξουδετερώνει σε ποσοστό 99,99%. Χάρη 

στα ενυδατικά συστατικά του και στο σύμπλεγμα βιταμινών δεν ξεραίνει τα 

χέρια και αφήνει μία αίσθηση απαλότητας με ευχάριστο άρωμα. Κατάλληλο 

για χρήση σε σχολεία, κέντρα υγείας, νοσοκομεία και γενικά πολυσύχναστους 

χώρους. Επίσης είναι κατάλληλο και για τους επαγγελματίες υγείας                                           

ΠΡΟΣΟΧΗ !! ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ 

ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΤΑ,         

ΜΕ ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΑ 5 ΚΙΒΩΤΙΑ (10.000τεμ)         

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ±15 ΗΜΕΡΕΣ. 144,00 € κιβώτιο με 2.000 τεμάχια

Πλεονεκτήματα: Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Ήπιο 

αντισηπτικό, Αιθυλική αλκοόλη 70%, Δεν κολλάει, Δεν 

αφήνει κατάλοιπα, Χωρίς χρήση νερού, Με σύμπλεγμα 

βιταμινών Α,E,F, Με ευχάριστο άρωμα, Κατάλληλο και για 

επιφάνειες. Διάσταση : 20x22cm. Συσκευασία : κουτάκι με 

10 φακελάκια. Με άδεια Ε.Ο.Φ., Άδεια κυκλοφορίας Γ.Χ.Κ. 

και ISO 9001:2008.  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                       

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                         

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.                                                 

Για τύπωση ιδιωτικής ετικέτας (custom private logo)    

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 



21 40-035

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΑ ATOMIKH 2ML 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 1/1 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ "ALKOLGEL".                        

Κιβώτιο : 1.000 ατομικά συσκευασμένων τεμαχίων ένα προς ένα.                                     

Antiseptic Gel Hand Cleaner with Aloe Vera 2ml. Αντισηπτικό Gel 

Καθαρισμού χεριών με Aloe Vera 2 γραμμάρια. Το αντισηπτικό Gel με 

εκχύλισμα φυσικής αλόης και γλυκερίνη και με 70% αλκοόλη, απολυμένει τα 

χέρια φροντίζοντας ταυτόχρονα την ενυδατική τους περιποίηση. Καλλυντικό 

προϊόν, δερματολογικά ελεγμένο. Κατασκευασμένο απο την μονάδα 

παραγωγής καλλυντιών αισθητικής και ομορφιάς TAST GROUP με πάνω από 

20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των καλλυντικών. Για εξωτερική χρήση. Για 

την άμεση προστασία σας, καθαρίζετε καθημερινά και συχνά τα χέρια χωρίς 

νερό. Απλώστε το σε στεγνό δέρμα και τρίψτε σε όλα τα σημεία μέχρι να 

απορροφηθεί. Δεν ξεπλένεται μετά την εφαρμογή. 37,50 € το κιβώτιο 1.000 τεμαχίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ             

1000 ΧΥΜΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, MALL ΚΛΠ.                                                      

Συστατικά: Aqua, Alcohol Denat, Glycerin, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Triethanolamine                                                                     

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

22 38-099

ANTIBAKT UNIVERSAL SENSITIVE WIPES 20x22cm Μαντηλάκια 

Απολύμανσης επιφανειών ατομικά συσκευασμένα 1/1.                           

Με Ε.Ο.Φ. άδεια βιοκτόνου. (Νοσοκομειακής χρήσης)                                 

Άδεια κυκλοφορίας Γ.Χ.Κ. (αρ.πρωτ.88117) Προϊόν:0088301                            

ISO 9001:2008 παραγωγού από την TUV AUSTRIA HELLAS.                                      

Βιοκτόνο καθαριστικό απολυμαντικό με βάση κατιονικές επιφανειοδραστικές 

ουσίες και αλκοόλες. Ταχείας δράσης και απόλυτα ελεύθερο αλδεύδων, 

χλωρίου & φαινολών. Ευρέως αποτελεσματικό έναντι όλων των μικροβίων και 

ιών (συμπεριλαμβανομένου και του νοροϊου). Καταπολεμά όλους τους 

μικροοργανισμούς και εξαφανίζει οργανισμούς όπως Pseuomonoa A 

eruginosa, Escherichia, Coli, Stophilococus, Aureus,Enterococous Hiroe κλπ. 

Τα ΑΝΤΙΒΑΚΤ sensitive wipes είναι έτοιμα προς χρήση αλκοολούχα 

μαντηλάκια γενικής απολύμανσης και καθαρισμού ακόμη και των ευαίσθητων 

επιφανειών. Κατάλληλα και για οθόνες, θερμοκοιτίδες, πληκτρολόγια, μόνιτορ 

και άλλες ευαίσθητες επιφάνειες. Επίσης, είναι κατάλληλα για δραστική 

απολύμανση ιατρικών εργαλείων και μεταλλικών επιφανειών. 9,00 € τα 36 τεμάχια

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ : Μέτρια απολύμανση               

Τα ΑΝΤΙΒΑΚΤ sensitive wipes μπορούν να                   

αφαιρεθούν εύκολα από τον περιέκτη τους, γρήγορα                   

και ξεχωριστά ώστε να είναι έτοιμα για χρήση.                               

Διαστάσεις : 20cm Χ 22cm.                                                              

Συσκευασία : πακέτο 36 τεμαχίων.                                                   

Με Ε.Ο.Φ. άδεια βιοκτόνου. Άδεια και καταχώρηση Γ.Χ.Κ.  

(αρ.πρωτ.88117) Κωδ.προϊόντος : 0088301.                                        

Παραγωγικό ISO 9001:2008 TUV AUSTRIA HELLAS.   

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                       

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                         

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

23 42-223

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 350 ΣΤΕΓΝΑ (NON WOVEN pre cut) ΠΑΝΑΚΙΑ "S.U.D.S 

HYGIENE CHICOPEE".   Ειδικά κατασκευασμένα πανάκια-πετσετάκια 

διαστάσεων 23Χ17cm τα οποία αποκτούν ήπια αντισηπτική & αντιμικροβιακή 

δράση εμποτίζοντάς τα με οποιοδήποτε υγρό απολυμαντικό η αντισηπτικό. 

Γεμίζοντας το δοχείο με ±1/2 ltr (500ml) αντισηπτικού χεριών η 

απολυμαντικού επιφανειών (ανάλογα τις ανάγκες), είναι έτοιμα προς χρήση 

350  πετσετάκια απολύμανσης και καθαρισμού χεριών η επιφανειών. Η 

σύνθεση και η υφή τους συμβάλει στον απόλυτα βαθύ καθαρισμό χεριών & 

επιφανειών. Όλα τα μικροβιοκτόνα οφέλει του S.U.D.S HYGIENE σε ένα 

ανθεκτικό πανάκι-πετσετάκι non woven pre cut. Δεν αφήνει υπολείμματα στις 

επιφάνειες. Υψηλή αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα με βακτηριοκτόνο, 

μυκητοκτόνο και ιοκτόνο δράση. Τό δοχείο περιέχει καπάκι ασφαλείας που 

κλείνει αεροστεγώς ερμητικά διασφαλίζοντας την ορθή συντήριση του 

απολυμαντικού χωρίς να εξατμίζεται η να διαρέει. Διατίθενται και ανταλλακτικά 

ρολλά (350 πανάκια 17,00€) για μεγαλύτερη οικονομία.

19,95 € το δοχείο με 350 τεμάχια

Ελεγχόμενη και μειωμένη κατανάλωση ανταλλακτικών              

καθώς η διανομή γίνεται από πάνω ένα ένα φύλλο.                                                

* Προτεινόμενο πιστοποιημένο αντισηπτικό υγρό                        

(για τον καθαρισμό χεριών) με άδεια CPNP :                       

JUSKT ΥΓΡΟ LOTION 5LTR                                                     

* Προτεινόμενο πιστοποιημένο απολυμαντικό υγρό                

(για τον καθαρισμό επιφανειών και αντικειμένων) :              

ANTIBAKT UNIVERSAL 4LTR (με άδεια Ε.Ο.Φ.)                         

24 38-990

ΝΕΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ''DEFENDAIR''     

ΜΕ 70% ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΕ AEROSOL SPRAY 400ml.                

Το DefendAir είναι ένα καθαριστικό επιφανειών που περιέχει 70% 

ισοπροπυλική αλκοόλη και απολυμαίνει 100% κάθε τύπο επιφάνειας.             

Η μορφή AEROSOL SPRAY προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή του υγρού 

απολυμαντικού διότι το πάχος των σταγονιδίων είναι πολλαπλάσια μικρότερο 

απο του κλασικού ψεκαστήρα, με αποτέλεσμα την απόλυτα ορθή διασπορά 

του υγρού και χωρίς λεκέδες απο τις κυλήδες των σταγόνων. Το DefendAir 

ενώ καθαρίζει, ταυτόχρονα απολυμαίνει αποτρέποντας την εξάπλωση και 

διασπορά ιών & βακτηριδίων. Είναι κατάλληλο και ασφαλές για πάγκους 

κουζίνας (επεξεργασίας τροφίμων), εργαλεία, συσκευές, έπιπλα, χερούλια, 

πόμολα, διακόπτες, πληκτρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές, βρύσες, ντους, 

κλειδαριές, τηλέφωνα, νομίσματα, κλειδιά, καλάθια & καρότσια S/M, όργανα 

γυμναστικής, συσκευές wc, καναπέδες, στρώματα, μέρη οχημάτων εξωτερικά 

(χερούλια, κλειδαριές, καπάκια καυσίμου κ.λπ.) και εσωτερικά (τιμόνια, κιβώτια 

ταχυτήτων, δερμάτινα & υφασμάτινα καθίσματα). ΧΡΗΣΗ : Ανακινήστε καλά 

την φιάλη προ χρήσης. Απόσταση ορθού ψεκασμού απο το αντικείμενο : 20-

30cm. Χρόνος απολύμανσης αντικειμένου απο τον ψεκασμό : 30sec. Αναδύει 

απαλό & ευχάριστο άρωμα απο φρούτα του δάσους. Διαθέτει MSDS, TDS, 

ISO 9001. Συσκευασία : κιβώτιο 6 τεμαχίων.
2,98 € το τεμάχιο

Παράγεται και Συσκευάζεται από την HB BODY Α.Β.Ε.Ε.      

Από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδος                      

Με εξαγωγές σε πανω από 65 χώρες 

25 40-917

ΑΠΟΛΥMANTIKO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ "ΑΝΤΙΒΑΚΤ UNIVERSAL"                 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Ε.Ο.Φ, ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟ Γ.Χ.Κ  &  Δ.Δ.Α.                                                                  

Για Βακτηριοκτόνα & Μυκητοκτόνα περιβάλλοντος. Βιοκτόνο Απολυμαντικό 

καθαριστικό χωρίς ξέβγαλμα σε αντλία-ψεκαστήρα 710ml vaporizater. 

Απολυμαντικό και Καθαριστικό ευρείας χρήσης για επιφάνειες, εργαλεία, Η/Υ, 

ενδοσκόπια, οθόνες, κλπ. Περιέχει ως βιοκτόνο δραστική ουσία το C12-16 

Αλκυλο-Βένζυλο -Διμέθυλο Χλωριούχο αμμώνιο <5% (3,5 gr / 100 gr 

προϊόντος). Έχει βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότητες. Χρησιμοποιείται 

για την αντιμικροβιακή απολύμανση επιφανειών, πάγκων εργασίας, εργαλείων 

& καροτσιών σε μονάδες υγείας, χώρους εστίασης κτλ. Χάρη στη σύνθεση 

του, παρουσιάζει ταχύ στέγνωμα και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Δεν περιέχει 

αλδεϋδες, αλκοόλες, αμίνες & φαινόλες. Μυκητοκτόνο, μικροβιοκτόνο (gram + 

και gram -), μυκοβακτηριδιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA). Ο 

χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος δεν υπερβαίνει τα ±5'' 

δευτερόλεπτα για το σύνολο επιθυμητού φάσματος. Είναι συμβατό με 

επιφάνειες & υλικά από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικό, οθόνες κλπ. Με 

ταχεία εξατμίση, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. Δεν είναι 

οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες.
3,17 € το τεμάχιο

Πληροί τους ακόλουθους κανονισμούς 

αποτελεσματικότητας: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1276: Για 

βακτηριοκτόνα περιβάλλοντος και χρήση σε βιομηχανίες 

τροφίμων & νοσοκομεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1650: Για 

μυκητοκτόνα και χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων & 

νοσοκομεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 13697 : Για 

Βακτηριοκτόνα και Μυκητοκτόνα σε επιφάνειες για χρήση 

στο περιβάλλον, σε Βιομηχανίες Τροφίμων & Νοσοκομεία. 

Διαθέτει Ελληνική ετικέτα, άδεια Ε.Ο.Φ, έγκριση από το 

Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας 

και φύλλα τεχνικών προδιαγραφών. Είναι πιστοποιημένο 

βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001. 

Προϊόν τελικό και έτοιμο προς άμεση χρήση.                                                                      

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                             

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                                               

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                          

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.



26 38-988

DESCOL 75 Απολυμαντικό & Εξυγιαντικό επιφανειών με αντλία                       

Απορυπαντικό χωρίς ξέβγαλμα σε αντλία-ψεκαστήρα 750ml vaporizater. 

Απολυμαντικό Καθαριστικό ευρείας χρήσης για επιφάνειες, εργαλεία, 

ενδοσκόπια, οθόνες, Η/Υ κλπ. Περιέχει ως βιοκτόνο δραστική ουσία, έναν 

συνδυασμό από τεταρτοταγή αμμωνία σε υδραλκοολούχο διάλυμα >70%. 

Έχει βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για την 

αντιμικροβιακή απολύμανση επιφανειών, πάγκων εργασίας, εργαλείων & 

καροτσιών σε μονάδες υγείας, χώρους εστίασης κτλ. Χάρη στη σύνθεση του, 

παρουσιάζει ταχύ στέγνωμα και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Δεν περιέχει 

αλδεϋδες, χλώριο, αμίνες & φαινόλες. Μυκητοκτόνο, μικροβιοκτόνο (gram + 

και gram -), μυκοβακτηριδιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA).  Δεν 

είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. Ο χρόνος επίτευξης του 

απολυμαντικού αποτελέσματος δεν υπερβαίνει τα ±3'' δευτερόλεπτα για το 

σύνολο επιθυμητού φάσματος. Είναι συμβατό με επιφάνειες και υλικά από 

μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικό, οθόνες κλπ. Με ταχεία εξατμίση, χωρίς 

να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. Δεν είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για 

τις επιφάνειες. 3,24 € το τεμάχιο

Πληροί τους ακόλουθους κανονισμούς 

αποτελεσματικότητας: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1276: Για 

βακτηριοκτόνα περιβάλλοντος και χρήση σε βιομηχανίες 

τροφίμων & νοσοκομεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1650: Για 

μυκητοκτόνα και χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων & 

νοσοκομεία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 13697 :                                 

Για Βακτηριοκτόνα και Μυκητοκτόνα σε επιφάνειες για 

χρήση στο περιβάλλον, σε Βιομηχανίες Τροφίμων & 

Νοσοκομεία. Διαθέτει Ελληνική ετικέτα, πρωτόκολλο Ε.Ο.Φ. 

Νο4771-18/1/2018, έγκριση από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας και φύλλα τεχνικών 

προδιαγραφών. Είναι πιστοποιημένο βάσει των διεθνών 

προτύπων ISO 9001 και ISO 14001. Προϊόν τελικό και 

έτοιμο προς άμεση χρήση.                                                                                                   

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                         

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

27 37-988

ANTIBAKT UNIVERSAL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ                                    

ΜΕ ΑΔΕΙΑ Ε.Ο.Φ. 4LTR.                                                                                     

Ισχυρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών. Απολυμαίνει και καθαρίζει 

όλες τις επιφάνειες σε ιδιωτικούς-δημόσιους και βιομηχανικούς χώρους. 

Ιδανικό για ιατρική χρήση καθώς και για χώρους τροφίμων. Δεν περιέχει 

χλώριο και είναι ελεύθερο αλδεϋδών. Διαθέτει άδεια βιοκτόνου από τον Ε.Ο.Φ. 

Πιστοποιημένο για κατηγορίες τύπου προϊόντων: Τ.Π.2 απολυμαντικά και 

φυτοκτόνα. Τ.Π.3 κτηνιατρική υγιεινή. Τ.Π.4 χώροι τροφίμων και ζωοτροφών. 

Βακτηριοκτόνο (5min) : pseudomonas aeuroginosa, escerichia coli, 

staphylococcus aureus, entrococcus hirae, (αυτούσιο,10% και 5% 

αραίωση).(en 1040 & en 1276). Μυκητοκτόνο (5min) : aspergillus 

brasiliensis,candida albicans (en 1650), Χρήση : Aπολυμαίνει αυτούσιο ή σε 

αραίωση 5% και 10% για σταθερή απολύμανση και καθαριότητα. Ξεπλύνετε 

με νερό. Παραδείγματα αραίωσης: Αραίωση 10% πχ 100ml σε 1lt νερό. 

Αραίωση 5% πχ 50ml σε 1lt νερό. Το απολυμαντικό προϊόν Antibackt έχει 

σχεδιαστεί για χρήση σε εργαστηριακούς και νοσοκομειακούς χώρους, 

εργαστήρια τροφίμων, ιατρεία, οδοντιατρεία, σπίτια, ιδρύματα, γραφεία, 

σχολεία, ξενοδοχεία και γενικότερα σε εσωτερικούς χώρους όπου η πρόληψη 

κατά των μικροβίων κρίνεται απαραίτητη.                                                      

Ιδανικό και για το απολυμαντικό ταπέτο 60Χ90cm.                                            

Εμποτίζεται με 1,5ltr και στην συνέχεια είναι έτοιμο για χρήση.                               
15,47 € το τεμάχιο

Συνιστάται για την ταχεία απολύμανση ιατρικών και 

οδοντιατρικών εργαλείων. Οδηγίες Χρήσης : Ψεκάστε καλά 

την επιφάνεια ή τον χώρο που θέλετε να απολυμάνετε ώστε 

αυτή να καλυφθεί πλήρως. Για καλύτερα αποτελέσματα 

απομακρύνετε πριν τον ψεκασμό τους περιβαλλοντικούς 

ρύπους (σκόνη, λάσπες κ.α). Για περιπτώσεις όπου θέλετε 

να καταπολεμήσετε επίμονες μούχλες ψεκάστε καλά την 

μολυσμένη επιφάνεια, αφήστε να στεγνώσει με τον αέρα και 

επαναλάβετε τον ψεκασμό εβδομαδιαία ή νωρίτερα, αν 

χρειαστεί. Για το απολυμαντικό πατάκι ανάλογα με την 

διάσταση εμποτίζετε με 1,5lt και στην συνέχεια είναι έτοιμο 

για χρήση.                                                                            

Συσκευασία : κιβώτιο με 4 τεμάχια των 4 λίτρων.                          

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                              

Παρέχονται :                                                                                      

* Τεχνικές προδιαγραφές,                                                             

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                      

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

28 38-989

DESCOL 75 5LTR ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΛΔΕΥΔΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟ 

ΥΔΡΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΑΜΕΣΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ.                        

Το DESCOL 75 είναι ένα Εξυγιαντικό και Απολυμαντικό Καθαριστικό Γενικής 

Χρήσης (επιφάνειες, εργαλεία, ενδοσκόπια κλπ) χωρίς ξεβγαλμα, περιέχει ως 

βιοκτόνο δραστική ουσία, έναν συνδυασμό από τεταρτοταγή αμμωνία σε 

υδραλκοολούχο διάλυμα. Έχει βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότητες. 

Χρησιμοποιείται  για την απολύμανση, επιφανειών, εγκαταστάσεων και 

εργαλείων σε βιομηχανίες τροφίμων, νοσοκομεία, χώρους εστίασης κτλ.           

Χάρη στη σύνθεση του, παρουσιάζει ταχεία εξάτμιση χωρίς να αφήνει 

στίγματα η κατάλοιπα. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Δεν περιέχει αλδεϋδες, 

χλώριο & φαινόλες. Μυκητοκτόνο, μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), 

μυκοβακτηριδιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA).                                    

Δεν είναι τοξικό & ερεθιστικό για το χρήστη, ούτε οξειδωτικό η διαβρωτικό για 

τις επιφάνειες . Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος δεν 

υπερβαίνει τα ±3 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Η maximun 

απαιτούμενη διάρκεια διαμονής σε εμβάπτιση (εργαλείων), είναι 48 ώρες. 

Είναι απόλυτα συμβατό με υλικά από μέταλλο, πλαστικό, γυαλί οθόνες, 

ακρυλικό και πολυκαρβονικό.
18,75 € το τεμάχιο

Δοσολογία αραίωσης :                                                                  

1) ήπια (μέτρια) απολύμανση ±8ml ανα 1ltr νερού.                       

2) Ισχυρή απολύμανση ±12ml ανα λίτρο νερού.                       

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : μπιτόνι 5 λίτρων με πώμα ασφαλείας.            

Πληροί τους ακόλουθους κανονισμούς 

αποτελεσματικότητας: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 1276: Για 

βακτηριοκτόνα περιβάλλοντος.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 

1650: Για μυκητοκτόνα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-EN 13697 :           

Για Βακτηριοκτόνα και Μυκητοκτόνα. Διαθέτει Ελληνική 

ετικέτα, πρωτόκολλο Ε.Ο.Φ. Νο4771-18/1/2018, έγκριση 

από το Γενικό Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων 

ασφαλείας και φύλλα τεχνικών προδιαγραφών. Είναι 

πιστοποιημένο βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001                                          

και ISO 14001. Προϊόν τελικό έτοιμο προς χρήση.                                         

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                             

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                              

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

29 38-191

Aπολυμαντικό Παντός Τύπου Επιφανειών & Κουζίνας.                                              

Με Απολυπαντικές Ιδιότητες - DENGRAS FOOD.  Διαθέτει άδεια Ε.Ο.Φ 

και έγκριση απο το Γενικό Χημείο του Κράτους.                                                              

Το DENGRAS FOOD είναι ένα Απολυμαντικό και Καθαριστικό για λίπη με 

πολλαπλές εφαρμογές. Προορίζεται για τον καθαρισμό και την απολύμανση 

παντός τύπου επιφανειών σε κουζίνες και βιομηχανίες τροφίμων. Είναι ένα 

απολυμαντικό με βάση τις γλυκοαλκοόλες, που δεν αφήνει κατάλοιπα και 

μπορεί να ξεπλυθεί εύκολα. Ανάλογα με τη συγκέντρωση στη δοσολογία του 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθαριότητα, για κουζίνες, σκεύη, τοίχους, 

δάπεδα, κλπ.  Δοσολογία αραίωσης :                                                                     

1) ήπια (μέτρια) απολύμανση ±8ml ανα 1ltr νερού.                                               

2) Ισχυρή απολύμανση ±12ml ανα λίτρο νερού.                                             

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : μπιτόνι 5 λίτρων με πώμα ασφαλείας.
17,25 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                         

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                           

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

30 40-915

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΛΩΡΙΟ 5% ΕΝΕΡΓΩΝ  4ltr                                        

Διαθέτει : άδεια Ε.Ο.Φ, ISO παραγωγής & καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ                                                                                                   

Συγκέντρωση (7681-52-9/231-668-3) : 5% (50.000 ppm διαθέσιμου χλωρίου)                                                                           

Περιεκτικότητα : Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου                              .                       

με πυκνότητα 5% ενεργά (±5%).                                                            

Αποτελεσματική σύνθεση με σαφείς οδηγίες χρήσης.                                                   

Οδηγία προφύλαξης σύμφωνα με DC2008/809/EC-25/10-2009.                                

Πώμα ασφαλείας για τυφλούς και παιδιά.                                                                            

Τρίγωνο στην φιάλη για τους τυφλούς.                                                        

Ιδανικό και για το απολυμαντικό ταπέτο 60Χ90cm.                                            

Εμποτίζεται με 1,5ltr και στην συνέχεια είναι έτοιμο για χρήση.                                                                            

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : κιβώτιο 4 τεμαχίων των 4 λίτρων 3,38 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                               

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                              

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                            

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

31 40-927

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟ 10LTR ME 5% 

ΕΝΕΡΓΑ. Διαθέτει : άδεια ΕΟΦ, ISO παραγωγής & καταχώρηση Γ.Χ.Κ.                                                                              

Περιεκτικότητα : Διάλυμα παχύρευστου υποχλωριώδους νατρίου                              

.                         με πυκνότητα 5% ενεργά (±5%).                                                            

Αποτελεσματική σύνθεση με σαφείς οδηγίες χρήσης.                                         

Οδηγία προφύλαξης σύμφωνα με DC2008/809/EC-25/10-2009.                          

Πώμα ασφαλείας για τυφλούς και παιδιά.                                                            

Τρίγωνο στην φιάλη για τους τυφλούς.                                                                                    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : μπιτόνι 10 λίτρων με πώμα ασφαλείας
12,92 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                               

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                              

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                            

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.



32 36-925

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ "DECLORNET" με 

ΧΛΩΡΙΟ & ΑΛΚΑΛΙΟ. Το pH 12,4.                                                                           

Είναι ένα ισχυρό απολυπαντικό καθαριστικό με μεγάλο αριθμό τασιενεργών 

και ταυτόχρονα απολυμαντική δύναμη. Είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό        

και την απολύμανση δαπέδων και όπου απαιτείται μεγάλη ισχύς καθαρισμού 

και απολύμανσης. Έχει βακτηριοκτόνο ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου του 

Listericide. Εξαφανίζει άμεσα ζωικά και φυτικά λίπη. Ιδανικό για τον απόλυτο 

καθαρισμό ακόμη και σε ''σαγρέ''αντιολισθητικά δάπεδα και πλακάκια.                                         

Δοσολογία αραίωσης :                                                                                        

1) ήπια (μέτρια) απολύμανση ±8ml ανα 1ltr νερού.                                                

2) Ισχυρή απολύμανση ±12ml ανα λίτρο νερού.                                                

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : μπιτόνι 5 λίτρων με πώμα ασφαλείας. 10,20 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                              

Παρέχονται :                                                                                      

* Τεχνικές προδιαγραφές,                                                                      

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                            

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

33 38-253

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ "FRESC" 5LTR (pH 6,5 pure)        

Καθαριστικό με εξυγιαντικές ιδιότητες και ευρείες εφαρμογές στον καθαρισμό 

παντός τύπου επιφανειών. Εκτός από την υψηλή του απολιπαντική ισχύ, έχει 

και ένα ευχάριστο άρωμα, Η χρήση του συνιστάται ιδιαίτερα σε μέρη και 

χώρους όπου απαιτείται τέλεια καθαριότητα σε βάθος. Είναι επίσης 

αποτελεσματικό για να καθαρίζετε πλακάκια, τουαλέτες, κλπ. Το Fresc πληρεί 

τους ακόλουθους κανονισμούς αποτελεσματικότητας: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE-

EN 1276: για βακτηριοκτόνα περιβάλλοντος και χρήση σε βιομηχανίες 

τροφίμων σε συγκέντρωση 1,5% σε καθαρές συνθήκες πειραματισμού και σε 

θερμοκρασία 200°C κατά χρονικό διάστημα επαφής 5 λεπτών και με 

οργανισμούς πειραματισμού τα: Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, 

Enterococcus Hirae y Staphylococcus Aureus.
9,75 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                              

Παρέχονται :                                                                                      

* Τεχνικές προδιαγραφές,                                                                      

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                            

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

34 38-977

ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΔΙΣΚΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ           

"EFERCLOR"  (ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ)                                                

Διαθέτει άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση & έγκριση απο το Γ.Χ.Κ. Πληρεί το 

πρότυπο αποτελεσματικότητος : UNE-EN 13697     (για Βακτηριοκτόνα & 

Μυκητοκτόνα περιβάλλοντος). Με κύρια δραστική ουσία το (NADCC)  

διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο  & 6,5pH. Προϊόν σε μορφή χλωριούχων 

δισκίων αναβραζόντων, τα οποία όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, 

απελευθερώνουν σταδιακά ενεργό χλώριο.                                   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:3Χ100=300 δισκία των 3,3γρμ σε κουτί 1000γρμ.         

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Τα 3,3γρμ είναι το μέσο διεθνές βάρος δισκίου διότι είναι η 

ιδανικότερη ποσότητα για διάλυση ανα 10 λίτρα νερού ώστε να αποδίδει 

ακριβώς : 1) με 1 ταμπλέτα μια συγκέντρωση 150 ppm (μέρη προς ένα 

εκατομμύριο) ενεργού χλωρίου για ήπια απολύμανση, 2) με 2 ταμπλέτες μια 

συγκέντρωση 300 ppm (μέρη προς ένα εκατομμύριο) ενεργού χλωρίου για 

ισχυρή απολύμανση.   Είναι ιδανικό για την απολύμανση παντός τύπου 

επιφανειών και έχει ευρεία μικροβιοκτόντο ισχύ, σε σχέση με ένα μεγάλο 

αριθμό μικροοργανισμών.
18,00 € το τεμάχιο

• Διαθέτει έγκριση ΕΟΦ και είναι καταχώρημένο  στο Εθνικό 

Μητρώο Χημικών Προϊόντων. Διαθέτει το πρωτότυπο 

τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας 

εταιρείας και οδηγίες στα Ελληνικά.• Διαθέτει δελτίο 

δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006 

& κανονισμό 1272/2008CLP. Κατά βακτηρίων (gram+ & 

gram-), μυκήτων, ιών (HBV,HCV,HIV, ROTA), 

μυκοβακτηριδίων ΤΒ  και σπόρων, διαθέτει ύπια δράση. 

Είναι συμβατό για εργαλεία, συσκευές και επιφάνειες. Ένα 

δισκίο σε 3,3 λίτρα νερού αποδίδει ακριβώς 5.000 μονάδες 

ppm.                                 Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                                                 

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                                     

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                      

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

35 38-625

DENCLOR FOAM ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΦΡΙΖΩΝ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ, 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (pH 

12,1%)  Διαθέτει Ελληνική ετικέτα, Έγκριση Γενικού Χημείου του 

Κράτους, άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ., φύλλα δεδομένων ασφαλείας και 

φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών.  Είναι κατάλληλο για χρήση σε 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. Είναι πιστοποιημένο βάσει 

των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001. Το DENCLOR FOAM 

πληροί τους ακολούθους κανονισμούς: ΠΡΟΤΥΠΟ UNE-EN 13697 για 

βακτηριοκτόνα και Μυκητοκτόνα περιβάλλοντος και για χρήση σε Βιομηχανίες 

Τροφίμων. Απορρυπαντικό σε αφρό με ισχυρή απολιπαντική & απολυμαντική 

δράση με παραλληλες αποσμητικές ιδιότητες.                                             

Συνίσταται για τον απαραίτητο καθημερινό εντατικό καθαρισμό και την 

εξάλειψη ζωικών & φυτικών λιπαρών ουσιών από  οποιαδήποτε επιφάνεια. 

Ιδανικό για κάθετες επιφάνειες με εκτίναξη του αφρού. Χρησιμοποιείται σε 

υδάτινο διάλυμα για την απολύμανση σκληρών επιφανειών.
22,50 € το τεμάχιο

 Εφαρμογή στα εξωτερικά μέρη μηχανημάτων, τοιχώματα, 

πλακάκια δαπέδου και τοίχου μαγειρίων, δίσκους, πάγκους 

εργασίας, τρόλεϊ, ψυγεία, θαλάμους κλπ. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με εκτίναξη και υπό μορφή αφρού πάνω σε 

κάθετες επιφάνειες, μια που παρέχει τον απαραίτητο χρόνο 

επαφής  για την σωστή απολίπανση και καθαρισμό. Δεν 

περιέχει αρωματικά και χρωστικά πρόσθετα. Συνίσταται 

ιδιαίτερα για τον γενικό  καθαρισμό  σε εγκαταστάσεις 

σφαγείων, πλήρωσης και επεξεργασίας τροφίμων και όλων 

των τοιχομάτων.  Δοσολογία αραίωσης :                                        

1) ήπια (μέτρια) απολύμανση ±8ml ανα 1ltr νερού.                   

2) Ισχυρή απολύμανση ±12ml ανα λίτρο νερού.                         

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : μπιτόνι 11 κιλών με πώμα ασφαλείας.                                                                   

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                           

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

36

52-224              

+                   

52-226

ΤΑΠΕΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΝΥΛΙΟ THORAX ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 59Χ89X1,6cm ΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΣΗ-                                                                

ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΚΑΦΑΚΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 18/10 ΙΝΟΧ                           

ΜΕ ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ90X2cm.                                                      

Ταπέτο απολύμανσης 16mm χωρίς υπόστρωμα τοποθετημένο μέσα σε βάση-

πλαίσιο-σκαφάκι διαστάσεων 60Χ90Χ2cm.                                                          

Το ταπέτο εμποτίζεται με οποιοδήποτε πιστοποιημένο υγρό απολύμανσης. 

Ορθός καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων κατά την είσοδο στους 

χώρους που χρίζουν ιδιαίτερης υγιεινής και αντιβακτηριδιακής προστασίας. 

Διατίθεται σε 12 χρώματα και μπορεί (με επιπλέον κόστος) να εκτυπωθεί με 

οποιοδήποτε λογότυπο. 120,00 € το σετ

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                       

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                           

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                           

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

37 52-229

30 ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΑΠΕΤΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΔΑΠΕΔΟΥ). Διαστάσεις : 115Χ45cm. ΡΟΛΟ ΜΕ 30 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 

ΜΠΛΕ ΦΥΛΛΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ. Τοποθετούνται στην είσοδο ελεγχόμενης περιοχής 

και απολυμαίνουν τα παπούτσια των εισερχόμενων. Συνιστάται ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις καραντίνας, καθώς αποτρέπουν την εξάπλωση λοιμώξεων και 

μικροβίων. Τα φύλλα είναι απο πολυαιθυλενίου μιας χρήσεως, με 

αυτοκόλλητο υπόστρωμα βινυλίου 30mm. Το κάθε φύλλο είναι επιστρωμένο 

με κολλώδη  αντιμυκητιακό υδατοδιαλυτό ακρυλικό (με ενσωματωμένο 

αντιμικροβιακό παράγοντα ιόντων αργύρου) ώστε να εξουδετερώνει τα 

μικρόβια, να απομακρύνει και να συγκρατεί τους λεπτούς ρύπους από τα 

παπούτσια ή τους τροχούς. Χαρακτηριστικά και οφέλη: Eίναι ένα σύστημα 

απόλυτου ελέγχου της επιδαπέδιας ρύπανσης. Το σύστημα διαθέτει 30 φύλλα 

1,15X0,45m και όταν η επιφάνεια του πρώτου φύλλου λερωθεί, το αφαιρούμε 

και εμφανίζεται το επόμενο φύλο έτοιμο για χρήση. Διαθέτει μετρητή φύλλων 

με αύξων αρίθμηση στο κάθε φύλλο. Το ταπέτο ελέγχου ρύπανσης έχει 

πάχος 2,1mm. Όταν εξαντληθούν τα αποσπώμενα φύλλα, το υπόστρωμα 

αποκολλάται εύκολα από το δάπεδο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας. 

Επίκαιρα ιδανικό και απαραίτητο για περιπτώσεις καραντίνας, καθώς 

αποτρέπουν την εξάπλωση λοιμώξεων και μικροβίων. Συνιστάτε για χώρους 

όπου η υγιεινή είναι επιβεβλημένη όπως Νοσοκομεία, Εργαστήρια, 

Παρασκευαστήρια και Συσκευαστήρια Τροφίμων, Ιατρικούς χώρους 

(χειρουργεία, εξεταστικά & διαγνωστικά κέντρα), Οδοντιατρεία, HO.RE.CA 

(κουζίνες), Βιομηχανίες τροφίμων, Βιομηχανίες παραγωγής, Παιδότοπους, 

Εκπαιδευτικά κέντρα, Σχολεία, Φροντιστήρια, Χώρους Αισθητικής, Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αίθουσες Ευεξίας, Κομμωτήρια, Γυμναστήρια κλπ.
52,50 € τα 30 τεμάχια

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                            

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                          

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                           

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.                                                

.                                                                                                       



38 45-301

ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΙΑΤΩΝ PROFECIONAL ANTIBACTERIAL EXTRA STRONG 

SUPER FIBRE WITH CARBON.                                                             

Επαγγελματικό Σφουγγάρι Κουζίνας Υδρόφιλο Αντιβακτηριδιακό                       

Με Super Fibre 1500gr/sm ενισχυμένο με Ανθρακόνημα                               

Ποιότητα Αφρού Extra Strong.                                                                         

SIZE : SUPER GIGA 10X15X2,5cm Επαγγελματικό Super Γίγας.                        

Συσκευασία Κιβωτίου : 130 τεμάχια.

0,75 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                            

Δεν παρέχεται Έγραφη Εργοστασιακή Πιστοποίηση 

Αντιιβακτηριδιακής Δράσης. Διαθέτει Τεχνικές 

Προδιαγραφές Υλικών.

39 45-343

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ & 

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 12 τεμαχίων.                   

Proffecional Antimicrobial & Antibactirial Kitchen ''Μιcrokill'' Fibre Sponge. 

Μπλέ με Κίτρινο Σφουγγάρι Κουζίνας - Λάντζας - Πιάτων & Σκευών Ειδικά 

Κατασκευασμένο για την Καταπολέμηση Μικροβίων & Βακτηριδίων.               

Υδρόφιλο Με Ενισχυμένη Μπλέ Αντιβακτηριδιακή Φίμπρα (Strong Blue Fibre 

1500gr/sm). Size - Μέγεθος : Μεγάλο (9X13X2,5cm). Επαγγελματικής 

Χρήσης Ειδικά για Κουζίνες που Εφαρμόζουν το Παγκόσμιο Σύστημα Υγιεινής 

HACCP. Διαθέτει Πιστοποίηση Αντιμκροβιακής και Αντιβακτηριδιακής Δράσης, 

ISO 9001 Παραγωγής, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και Φύλλο 

Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητας Υλικών Σύνθεσης. Συσκευασία : κιβώτιο  

5Χ12=60 τεμάχια

40 45-613

VILEDA ΠΑΝΙ NANOTECH MICRO ANTIBACTERIAL ΑΡΓΥΡΟΥ 38X40cm       

5 τεμάχια ΜΠΛΕ. Πανί μικροϊνών με νανοσωματίδια αργύρου. 

Απομακρύνει και σκοτώνει τα βακτήρια! Το NanoTech micro όχι μόνο 

απομακρύνει τα βακτήρια από μια επιφάνεια, αλλά σκοτώνει και όσα έρχονται 

σε άμεση επαφή με το πανί, καθώς νανοσωματίδια αργύρου έχουν προστεθεί 

στην ύφανση του πανιού. Το μυστικό είναι ο άργυρος. Το NanoTech micro 

είναι ένα πανί μικροϊνών, άλλα όχι μόνο. Το μυστικό βρίσκεται στα 

νανοσωματίδια αργύρου που έχουν ενσωματωθεί στην ύφανση του πανιού. 

Και όταν το ασήμι έρχεται σε άμεση επαφή με τα βακτήρια και τα μικρόβια, τα 

σκοτώνει. Επιπλέον, αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων πάνω στο πανί, ενώ 

οι ιδιότητες του πανιού δεν μειώνονται με το πλύσιμο. Πλεονεκτήματα : • 

Τεχνολογία ύφανσης ατέρμονων μικροϊνών με νανοσωματίδια αργύρου. • 

99,9% απομάκρυνση βακτηρίων και μικροβίων. (Πιστοποίηση BMA). • 

Εξολόθρευση βακτηρίων & μικροβίων που έρχονται σε επαφή με το πανί. • 

Μπορεί να αποθηκευτεί νοτισμένο για πάνω από 48 ώρες, χωρίς να 

αναπτυχθούν βακτήρια στην επιφάνειά του. Εμποδίζει τις κακοσμίες.
17,09 € το πακέτο 5 τεμαχίων

 Μπορεί να πλυθεί μέχρι και 200 φορές, χωρίς να χάσει τις 

αντιβακτηριακές του ιδιότητες. Υγιεινή & Ασφάλεια : Χάρη 

στη χρωματική κωδικοποίηση, μπορείτε να εφαρμόσετε μία 

διαδικασία καθαρισμού σύμφωνη με τα πρότυπα υψηλής 

υγιεινής.Εργονομία : Γρήγορο και εύκολο καθάρισμα, χάρη 

στη χαμηλή τριβή. Υλικό : 70% Πολυεστέρας, 30% 

Πολυαμίδιο, <1% Μόρια Αργύρου. Χώροι εφαρμογής : Σε 

όλους τους χώρους, όπου τα υψηλά επίπεδα υγιεινής είναι 

ζωτικής σημασίας, όπως νοσοκομεία, σχολεία, γηροκομεία, 

εστιατόρια, χώροι προετοιμασίας τροφίμων κλπ. • 

Διαστάσεις: 40 x 38cm.                                                                 

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                        

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                        

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                      

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

41 47-987

ΠΑΝΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHICOPEE "MICROFIBRE PLUS" 

ANTIBACTERIAL 100% HYGIENIC 38X40cm 5TEM ΜΠΛΕ.                                  

Η μοναδική κατασκευή του Microfibre Plus παρέχει εξαιρετικό καθάρισμα  και 

είναι ιδανική για χρήση σε γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα, καθρέφτες και οθόνες 

αφής. Πρόσθετα οφέλη περιλαμβάνουν την αντιβακτηριακή δράση του για τη 

μείωση της οσμής του υφάσματος και είναι επίσης πιστοποιημένο εξωτερικά 

για να είναι ασφαλές στη χρήση σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. Είναι το 

πρώτο πανάκι καθαρισμού για να επιτύχετε αυτά τα δύο πιστοποιητικά. Το 

Microfibre Plus είναι κατασκευασμένο από 100% μικροΐνες, αλλά είναι πολύ 

ελαφρύτερο και πιο εύπλαστο από τα παραδοσιακά πανιά, καθιστώντας το 

ιδανικό για καθημερινό καθαρισμό.Εξασφαλίζει γρήγορη ξήρανση, σε 

συνδυασμό με την πρόσθετη αντιβακτηριακή δράση στο ύφασμα, μειώνει 

δραματικά την βακτηριακή ανάπτυξη του υφάσματος. Απομακρύνει γρήγορα 

και αποτελεσματικά τα σημάδια από ανοξείδωτο χάλυβα, γυαλί, καθρέφτες και 

οθόνες αφής. Οι αντιβακτηριακές ιδιότητες μειώνουν τον κίνδυνο 

διασταυρούμενης μόλυνσης και την οσμή.
4,85 € το πακέτο 5 τεμαχίων

 Όλα τα προϊόντα της Chicopee Europe Foodservice 

φέρουν ένα πιστοποιητικό FCC  και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εκ προθέσεως σε άμεση επαφή με 

τρόφιμα. Πλένεται στο πλυντήριο έως 90 ° C για 

τουλάχιστον 365 πλύσεις.                                           

Διαστάσεις 38 Χ 40 cm.  Πακέτο 5 τεμαχίων.                                 

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                             

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                          

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                        

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

42

47-817          

47-815               

47-813          

47-819                 

47-811

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ "CHICOPEE LAVETTE SUPER 

MICROFIBRE" ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 51X36cm.                                                     

Χρώματα : πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλέ & λευκό.                             

Συσκευασία : πακέτο 25 τεμαχίων.                                                                                 

Το Lavette Super είναι ένα πολυλειτουργικό, απορροφητικό και ανθεκτικό               

πανί καθαρισμού γενικής χρήσης. Φέρει πιστοποιητικό FCC οπότε μπορεί             

να χρησιμοποιηθεί εκ προθέσεως σε ΑΜΕΣΗ επαφή με τρόφιμα.                         

Διατίθεται σε πέντε διαφορετικά χρώματα που υποστηρίζουν το HACCP 

(Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου Ανάλυσης Κινδύνου). Ιδανικό για χώρους υγείας           

και αισθητικής. Οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες μειώνουν τον κίνδυνο 

επιμόλυνσης και την δυσάρεστη οσμή. Το Lavette Super ξεπλένεται εύκολα                     

και σε συνδυασμό με την ανοιχτή δομή του διασφαλίζει ότι παραμένει            

"φρέσκο" για περισσότερο χρόνο. 
12,54 € το πακέτο 25 τεμαχίων

Η μοναδική ανοιχτή δομή και σύνθεση του (κυψέλες), 

εξασφαλίζει ότι το πανί παραμένει άοσμο και στεγνώνει 

γρήγορα. Έτσι παραμένει πεντακαθαρό για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα παρέχοντας βέλτιστη υγιεινή. Επίσης 

εγγυάται εξαιρετική πρόσληψη ακαθαρσιών και 

αποτελεσματική απορρόφηση υγρών, νερού, λαδιού κπλ. 

Ανθεκτικό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπερ οικονομικό 

διότι μπορεί να πλυθεί στους 90° πάνω από 40 φορές 

διατηρώντας παράλληλα τις ιδιότητες και όλη την ικανότητα 

καθαρισμού του.Παρέχονται : Τεχνικές προδιαγραφές, 

Δελτία δεδομένων ασφαλείας, Οδηγίες συμμόρφωσης 

πεδίων εφαρμογής.

43 34-601

ΔΙΑΦΑΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ                                    

Χαρακτηριστικά :                                                                                                   

1) polycarbonate σκελετό για προστασία από χτυπήματα και εκδορές,                    

2) προστατευτικά πλαϊνά με οπές αερισμού,                                                       

3) ειδικό σχεδιασμό για προστασία στο μέτωπο,                                               

4) οι φακοί είναι κατασκευασμένοι από polycarbonate,                                      

5) διαφανείς φακοί με φίλτρο απορρόφησης UV,                                                      

6) φακοί με αντιχαρακτική προστασία.
5,90 € το ζευγάρι

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                            

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                              

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                           

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

            7,80 € το σετ 12 τεμαχίων



44 35-891

ΜΠΛΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ-ΑΣΠΙΔΑ PP ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 

ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΑΡΔΥ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.  

Αντιθαμβωτική, αδιάβροχη, άνετη και διαίτερα ελαφριά, Εύκολη στη χρήση, 

Ρυθμιζόμενη στο κεφάλι, Διαυγής περιφερειακή όραση με ευρύ οπτικό πεδίο 

180°. Προστατεύει από υγρά σταγονίδια ή πιτσιλιές (νερό, χημικά, σκόνη, 

αιωρούμενα μικροσωματίδια) και είναι πολλαπλών χρήσεων.                                  

Διαθέτει:                                                                                                              

1) Διπλής όψης αντιθαμβωτική μεμβράνη PET υψηλής ποιότητας η οποία 

είναι ανθεκτική σε γρατσουνιές, σε οξύ και αλκάλια.                                                    

2) Η κατασκευής είναι από ελαφρύ υλικό ("λεπτή" κατασκευή) και είναι 

κατάλληλη για όλους τους τύπους κεφαλιών, επίσης μπορεί να φορεθεί με 

γυαλιά μυωπίας ή μασκάκια (goggles) χωρίς να ενοχλεί.                                    

3) Προστατεύει αποτελεσματικά από μολύνσεις που μπορεί να προκληθούν 

από σωματικά υγρά και πιτσιλιές στο πρόσωπο.                                               

4) Ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός με ενσωματωμένα μαλακά μαξιλάρια 

για τον μηδενισμό της πίεσης στο μέτωπο.                                                       

5) Η αντιθαμβωτική μεμβράνη PET FILM αφαιρεί το θόλωμα από χνώτα & 

υγρασία.  Όλα τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα. Στηρίζεται με λάστιχο για να 

εφαρμόζει τέλεια σε όλους τους τύπους κεφαλής ενώ έχει αφρώδες μαξιλαράκι 

για μεγάλη άνεση. Δεν παρέχει ανάκλυση.                              C54                                  

Διαστάσεις : 290 x 250 x 35 mm.                                                                     

Διαθέτει CE κατασκευής.                                                                                

Υλικό κατασκευής: Πολυαιθυλένιο (PE).                                                         

Συσκευασία : κιβώτιο 264 τεμαχίων.                    

45 34-605

Μαύρη Προσωπίδα-Ασπίδα με επιπλέον μία Ανταλλακτική Ζελατίνα 

(Face Shield). Χαρακτηριστικά: Ιδιαίτερα ελαφριά και εύκολη στη χρήση. 

Αντιθαμβωτική. Ρυθμιζόμενη στο κεφάλι. Διαυγής περιφερειακή όραση (υλικό 

φιλμ οθόνης : pet crystal). Επαναλαμβανόμενων (πολλαπλών) χρήσεων. 

Κορώνα με οπές για αποφυγή εφίδρωσης στο μέτωπο. Φοριέται και πάνω 

από γυαλιά οράσεως ή εργασίας. Προστασία από αιρούμενα σωματίδια, 

σταγονίδια και σκόνη. Έχει μοντέρνο σχεδιασμό, είναι πολύ ελαφριά και δεν 

θαμπώνει, όπως τα γυαλιά οράσεως, λόγω ικανοποιητικής απόστασης από 

το πρόσωπο ενώ προσφέρει επαρκή αερισμό. Οι επίκαιρες αυξημένες 

ανάγκες ατομικής προστασίας δημιούργησαν μια ασπίδα προστασίας 

προσώπου για τον όποιο εργαζόμενο έρχεται σε συνεχή επαφή με πολίτες 

υγιείς η μη. Η απλή μάσκα στόματος, δεν αρκεί για να σταματήσει τα 

αιωρούμενα μικροσταγονίδια να έρθουν σε επαφή με το πρόσωπο και δεν 

διασφαλίζει την διασπορά τους από την υποσυνείδητη κίνηση των χεριών. Η 

ασπίδα προσώπου κρατάει σε απόσταση ασφαλείας κάθε μικροσταγονίδιο 

κατά την επικοινωνία με άλλο άτομο, ενώ κρατάει μακριά και τα χέρια του 

χρήστη από την ακούσια επαφή με το πρόσωπό του. 
1,80 € το τεμάχιο

Προδιαγραφές Προϊόντος: Διαστάσεις : 16Χ14Χ25h cm. 

Βάρος : προϊόντος 70 γρμ. Συσκευασίας 140 γρμ. Χρώμα: 

Διαυγές / μαύρο. Το προϊόν αποτελείται από την Κορώνα, 

την Ασπίδα και την Ελαστική ταινία. Υλικό Κορώνας: PP 

(πολυπροπυλαίνιο). Υλικό Ασπίδας: A-PET 100% παρθένο. 

Υλικό Ελαστικής ταινίας: Πολυεστέρας + λάστιχο 

επενδεδυμένο με βαμβάκι. Χρήση: Νοσοκομεία, Κλινικές, 

Οδοντιατρεία, Κέντρα Αποκατάστασης, Χημικά και 

μικροβιολογικά εργαστήρια, βιομηχανία τροφίμων, κουζίνες, 

εστιατόρια, εργαστήρια παραγωγής τροφών και για 

οποιοσδήποτε έρχεται σε συχνή επαφή με άλλα άτομα. 

Προσοχη : Δεν είναι αποστειρωμένη. Χρήση μόνο για 

προφύλαξη υγρών και σκόνης. Να μην χρησιμοποιείται ως 

προστασία έναντι φλόγας ή σπινθήρα. Διάσταση 

συσκευασίας: 30X25X2cm. Περιλαμβάνει 1 σετ (+ έξτρα 

ανταλλακτικό φίλμ PET ) ανά συσκευασία.

46 35-902

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣΠΙΔΑ PP ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΥΑΛΙΩΝ "LUX" 

10τεμ. Χρώμα : Διάφανο. Υλικό : Α-PET 100% καθαρά, αντιθαμβωτικό. 

Διαστάσεις : Καλύπτει όλο το πρόσωπο μέχρι το λαιμό. Χαρακτηριστικά : 

Προστασία προσώπου 140°. Διαυγής περιφερειακή όραση. Προστασία από 

στέρεα & υγρά σωματίδια. Δεν εμποδίζει την αναπνοή. Αντιθαμβωτικό. 

Ελαφρύ. Ευκολοφόρετο. Φοριέται & με γυαλιά οράσεως. Εξαιρετική 

αναπνευσιμότητα. Επαναχρησιμοποιούμενο. Απολυμαίνεται & καθαρίζεται 

εύκολα. Η ασπίδα προσώπου κρατάει σε απόσταση ασφαλείας κάθε 

μικροσταγονίδιο κατά την επικοινωνία με άλλο άτομο, ενώ κρατάει μακριά και 

τα χέρια του χρήστη από την ακούσια επαφή με το πρόσωπό του. Έχει πλήρη 

προστασία προσώπου και ματιών. Κατάλληλη για χρήση ακόμα και σε 

συνδυασμό με κοινά γυαλιά. Συσκευασία : πακέτο 10 τεμαχίων. Χρόνος 

παράδοσης : Κατόπιν παραγγελίας.
2,10 € το τεμάχιο

47 34-294

ΜΑΣΚΑσπίδα ΣΙΑΓΩΝΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ . Ημιπροσωπίδα-

Ασπίδα με ενισχυμένη διάφανη βάση γνάθου και διάφανο πλαστικό 

κάλυμμα που δεν θαμπώνει. Συσκευασμένη ατομικά 1/1 μέσα σε 

σελόφαν. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Κατά την πρώτη χρήση, μην παραλύψετε να 

αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη που υπάρχει ενσωματωμένη στο 

κάλυμμα. Προστατευτική & ταυτόχρονα βολική μάσκα προσώπου διάφανη 

"FREE" HO.RE.CA απο plexiglass. Το διάφανο πλαστικό κάλυμμα επιτρέπει 

την ελεύθερη αναπνοή και δεν εμποδίζει την όραση και την ομιλία. Τα 

ελαστικά κορδόνια επιτρέπουν την ρύθμιση της μάσκας ανάλογα με το 

πρόσωπο. Πλένεται με χλιαρό νερό και σαπούνι και καθαρίζεται με 

απολυμαντικό μετά από την χρήση. Ειδικά σχεδιασμένη για πολλαπλές 

χρήσεις και για προστασία από βακτήρια και μικρόβια. Προτεινόμενος χρόνος 

αντικατάστασης μάσκας : 12 μήνες. Ιδανική για χώρους εστίασης, café bar, 

ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα, πλαζ, πισίνες,     spa, beach bar, γυμναστήρια, 

πλοία, αρτοποιεία, καταστήματα λιανικής πώλησης, ζαχαροπλαστεία, 

κομμωτήρια, κέντρα αισθητικης  κλπ.                                                    

Διαστάσεις : 30Χ30cm. Βάρος : 50 γραμμάρια.    ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ :                                                                                            

• Το προϊόν είναι διάφανο και δεν θα καλύψει τα μάτια σας.

• “Σώζει” από την επαναλαμβανόμενη αγορά μασκών μίας χρήσης.

• Η απόσταση μεταξύ μάσκας και προσώπου αναπτύχθηκε με ακριβείς               

. μετρήσεις ώστε ο χρήστης να αναπνέει αβίαστα χωρίς περιορισμούς.

• Η διαφανής μάσκα "free" κατασκευάστηκε για τη βελτίωση της                          

.  υγιεινής, την άνεση, την λειτουργικότητα και ταυτόχρονα την κομψή                  

.  αισθητική εικόνα κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων. 2,50 € το τεμάχιο

48 34-577

ΜΠΛΕ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (3-plies με inox 

έλασμα) Three protective layersoft purification.                                           

ORIGINAL PROTECTION DISPOSABLE MASK Type IIR. Διαθέτουν ISO 

9001 παραγωγής & TDS. Σύνθεση : 67% nonwoven+33% blush nonwoven.                                            

Με 3 διαδοχικά διαστρώματα-φίλτρα (non-woven/filter layer/    non-woven) 

της δίνει την δυνατότητα κατακράτησης του 99% BFE (των αιωρούμενων 

σωματιδιών). Είναι υποαλλεργική και  άοσμη σε χρώμα οινοπνευματή (μπλέ 

χειρουργικό). Διαθέτει μεταλλικό εύκαμπτο έλασμα στο άνω μέρος για 

μεγαλύτερη σταθερότητα και τέλεια προσαρμογή στην μύτη.                                                 

Η στήριξη επιτυγχάνεται με δύο λαστιχάκια καθαρής σιλικόνης στα αυτιά.

0,048 € το τεμάχιο (20 πακέτα 50 τεμαχίων)

 Διαστάσεις : 9,5 Χ 17,5cm.                                                                                     

ΒΑΡΟΣ : 4 γρμ/τεμ. (κιβώτιο :10Κg).                                                                   

ΚΙΒΩΤΙΟ : 40 πακέτα των 50 τεμαχίων                              

Μίνιμουμ ποσότητα παραγγελίας : 1 κιβώτιο (1.000τεμ)                                                                      

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                           

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                            

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

                      Τιμή τεμαχίου : 0,93 €



49
34-393        

35-921

ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FFP2 KN95 (20 τεμάχια).                              

Μάσκα προσώπου υψηλής προστασίας FFP2.  Επίπεδο ασφάλειας ΚΝ95.                 

Διαστάσεις : 12X16cm. KN95 / FFP2 Protective Mask 5 layers of fabric   

Προστασία 5 επιπέδων. Δοκιμασμένη και ελεγμένη με έγκριση σήματος CE : 

ΕΝ149:2001 + Α1:2009. Είναι υποαλλεργική και άοσμη σε λευκό χρώμα.                           

Διαθέτει 5 φίλτρα και μεταλλικό εύκαμπτο έλασμα στο άνω μέρος για 

μεγαλύτερη σταθερότητα και τέλεια προσαρμογή στο πρόσωπο (μύτη).                

Η στήριξη επιτυνχάνεται με λαστιχάκια σιλικόνης στα αυτιά.                              

Δεν διαθέτει βαλβίδα εκπνοής. Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας για 

χρήση από νοσηλευτικό / ιατρικό προσωπικό που εκτίθενται σε στερεά 

(σκόνη) σωματίδια ή και πτητικά & μη υγρά σωματίδια. Είναι συμβατή με την 

Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 149:2001 και φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία. 

Οι μάσκα FFP2 προστατεύει από υλικά σε συγκεντρώσεις μέχρι 12x OEL ή 4x 

APF. Διαθέτει πιστοποίηση CErtification.                                                                           

Σε εργοστασιακή ατομική συσκευασία ασφαλείας των 10 τεμαχίων.                        
0,34 €  το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

50
34-421            

34-422

PROTECT ΜΑΥΡΗ ΜΑΣΚA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 100% COTTON       

±100 ΧΡΗΣΕΩΝ (πλενόμενη & επαναχρησιμοποιούμενη).                                                          

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 1/1 ΣΕ ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.                          

Παράγεται από την πιστοποιημένη μονάδα PROTECT με παράδοση, 

γνώση και εμπειρία 50 ετών στα απολυμαντικά και ιατρικά αναλώσιμα.                                                      

Protect Face Mask double layer.   Δοκιμασμένη και ελεγμένη με έγκριση 

σήματος CE : ΕΝ149:2001 + Α1:2009.                                                                   

Προστατευτική Μάσκα Υφασμάτινη Αναδιπλώμενη με 2 Διαστρώματα. 

Πλενόμενη στους 60° και επαναχρησιμοποιούμενη.                                         

Διαστάσεις : 110 Χ 110 mm.                                                                          

Τρόποι αποστείρωσης : 1) πλένεται στους 60°c μέχρι και ±100 φορές.              

2) σιδερώνεται η ατμίζεται σε πρέσα όπως όλα τα υφάσματα.
1,20 € το τεμάχιο     .

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

51 34-429

 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 100% COTTON ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Συσκευασία : 3 πακέτα των 30 τεμαχίων (σύνολο 90 τεμάχια)                                                                                                                        

Προστατευτική Μάσκα Υφασμάτινη Αναδιπλώμενη.                                 

Πλενόμενη στους 60° και επαναχρησιμοποιούμενη.                                         

Διαστάσεις : 50 Χ 70 mm ONE SIZE UNISEX.                                                                          

Τρόποι αποστείρωσης : 1) πλένεται στους 60°c μέχρι και ±100 φορές.              

2) σιδερώνεται η ατμίζεται σε πρέσα όπως όλα τα υφάσματα.                     

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : 0,39€ !!                                                                           
ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ : 3 ΠΑΚΕΤΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

52 34-611

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100% COTTON ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΣΧΕΔΙΑ .                  

ΜΕ B58ΚΟΡΔΟΝΙA ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ KAI OXI ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.                         

Κατόπιν minimum παραγγελίας 100 τεμαχίων, παράγεται άμεσα                         

σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο χρώμα η σχέδιο επιθυμεί ο πελάτης.                                                                                 

Ο χρόνος παράδοσης για τις ''ειδικές παραγγελίες'' είναι μόνο 5 ημέρες.                                                                                                                                    

Παράγονται σε πιστοποιημένη CE βιοτεχνία της Θεσσαλονίκης                                   

απο καθαρό 100% βαμβακερό ύφασμα.                                                            

Τρόποι αποστείρωσης :                                                                                             

1) κλιβανίζεται & πλένεται στους 90°c μέχρι και ±100 φορές.                                     

2) σιδερώνεται η ατμίζεται σε πρέσα όπως όλα τα υφάσματα.                                 
0,85 € το τεμάχιο .

53 35-725

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                            

(3-plies με inox έλασμα) 9,5Χ14,5cm. Three protective layersoft purification.                                                          

Σύνθεση : 67% non woven + 33% blush non-woven.                                            

Με 3 διαδοχικά διαστρώματα-φίλτρα (non-woven/filter layer/non-woven) της 

δίνει την δυνατότητα κατακράτησης του 99% των αιωρούμενων σωματιδιών. 

Είναι υποαλλεργική και άοσμη σε χρώμα οινοπνευματή (μπλέ χειρουργικό).                                           

Διαθέτει μεταλλικό εύκαμπτο έλασμα στο άνω μέρος για μεγαλύτερη 

σταθερότητα και τέλεια προσαρμογή στην μύτη. Η στήριξη επιτυγχάνεται με 

δύο λαστιχάκια καθαρής σιλικόνης στα αυτιά. Συμβατές με την Ευρωπαϊκή 

οδηγία EC DIRECTIVE EU2016/425 και με βάση το Ευρωπαϊκό Stantard ΕΝ 

149:2001+Α1:2009. Διαστάσεις : 9,5 Χ 14,5cm. ΒΑΡΟΣ : 3 γρμ/τεμ.                                                   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : πακέτο 50 τεμαχίων.

54
34-423    

34-424

ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. 

ΝΕΣΕΣΕΡ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ.                                                        

ΧΡΩΜΑΤΑ : (μπλε : αγοριού) (ροζ : κοριτσιού)                                         

Υλικό κατασκευής : PVC. Οριζόντιο φερμουάρ.                                

Συσκευασία : πακέτο 5 τεμαχίων.

1,80 € το τεμάχιο

55 34-427

Θήκη μεταφοράς και προστασίας μάσκας προσώπου από ανθεκτικό 

υλικό ΡΡ (πολυπροπυλένιο). Κατάλληλη για την φύλαξη και προστασία   

των μασκών προστασίας προσώπου. Ιδανική και για  σετ με προϊόντα  

ατομικής προστασίας και υγιεινής. Απολυμαίνεται εύκολα μετά από κάθε 

χρήση. Με τις θήκες μάσκας εξασφαλίζεται ότι  οι μάσκες προστασίας 

προσώπου παραμένουν καθαρές και ασφαλείς για να μπορείτε να τις 

χρησιμοποιείτε ως είδος ατομικής προστασίας ενάντια σε διάφορες ιώσεις 

καθώς και για τον Covid-19. Διαστάσεις:19×1,2×11cm. Συσκευασία : 3τεμ

56 42-717

Hotel & Resort amenities 2020 "safety kit".                                          

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜIKΟ ΣΕΤ ΑΜΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ                                

Ιδανικό χάρτινο πακέτο DOYPACK με zip σε διάσταση 16X26cm με 

αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλείας για την προσφορά φροντίδας στον κλάδο 

φιλοξενίας & διαμονής. Το safety kit περιλαμβάνει : 1) Ατομική φιάλη 

αντισηπτικού gel χεριών NATURA 60ml με 80% αλκοόλη (με άδεια ΕΟΦ).          

2) 1 Μάσκα μίας χρήσης σε ατομική συσκευασία. Είναι 3 στρωμάτων απο 

υλικό μπλέ non-woven PP (BFE-Bacterial Filtration Efficiensy >95%).                   

3) Ζεύγος μώβ γαντιών νιτριλίου SEMPERGUARD Xtra lite (μέγεθους large).    

Η συσκευασία διατίθεται απολυμασμένη εσωτερικά. 2,63 € το σετ

  Προϊόν σε παρακαταθήκη 5 ημερών.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

.    0,18 € το τεμάχιο σε πακέτα 50 τεμαχίων

(0,39€/τεμάχιο) (11,70€/συσκευασία 30 τεμαχίων) (35,10€/πακέτο 3Χ30=90 τεμαχίων)

1,00 € το τεμάχιο



57 42-721

Hotel & Resort amenities 2020 "safety kit".                                          

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜIKΟ ΣΕΤ ΑΜΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ                                

Ιδανικό πλαστικό σακουλάκι με zip σε διάσταση 16X23cm με αυτοκόλλητη 

ετικέτα ασφαλείας για την προσφορά φροντίδας στον κλάδο φιλοξενίας & 

διαμονής. Το safety kit περιλαμβάνει : 1) Ατομική φιάλη αντισηπτικού gel 

χεριών NATURA 60ml με 80% αλκοόλη (με άδεια ΕΟΦ).                                      

2) 1 Μάσκα μίας χρήσης σε ατομική συσκευασία. Είναι 3 στρωμάτων απο 

υλικό λευκό non-woven PP (BFE-Bacterial Filtration Efficiensy >95%).                   

3) Ζεύγος μπλέ γαντιών νιτριλίου SEMPERGUARD Xtra lite (μέγεθους large).    

Η συσκευασία διατίθεται απολυμασμένη εσωτερικά. 2,40 € το σετ

  Προϊόν σε παρακαταθήκη 5 ημερών.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

58 99-008

ΠΟΤΗΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ PS ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ "DUNI HOTEL" 

8oZ/230ml ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1/1 ΝΤΥΜΕΝΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ. 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, CATERING ΚΛΠ.                                                  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΚΙΒΩΤΙΟ 1400 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

117,74 € τα 1400 τεμάχια

59 45-489

ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΗ 1 ΧΡΗΣΗΣ SPUNLACE.         

Κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο spunlace 50gr/sqm                                 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 40X80cm.  ΒΑΡΟΣ : 50 γραμμάρια                             

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 100 TEMΑΧΙΑ.  ΚΙΒΩΤΙΟ : 5 Χ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ

20,00 € τα 100 τεμάχια

60 33-988

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ COVID-19  Α4/50 φύλλα.                      

Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, καμπινγκ κτλ.             

Καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τους σκοπούς  προστασίας 

της δημόσιας υγείας. Σελίδες : 100. Διάσταση : Α4.

5,29 € τo τεμάχιo

61 45-841

ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 8Χ26cm 100ΤΕΜ. ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΚΩΝ ΑΠΟ 

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (ΡΡ) ZIPPER CLOSE ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. ΤΑ 

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 

ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

5,10 € τα 100 τεμάχια

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

62 52-887

Χάρτινη Λωρίδα Δαχτυλίδι ασφαλείας για τις τηλεφωνικές συσκεύες των 

ξενοδοχειακών δωματίων με ένδειξη : ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ.                   Ταινία - 

λωρίδα που αναγράφει ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ - DISINFECTED και ταυτόχρονα έχει 

τυπωμένο και το ιδιωτικό λογότυπο του ξενοδοχείου.           Μπορεί να 

εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα και σε οποιοδήποτε χρώμα. Η κλασσική 

διάσταση της λωρίδας είναι 4Χ48cm αλλά μπορεί να κοπεί και σε 

οποιαδήποτε άλλη διάμετρο. Το χαρτί είναι γραφής των 90γρμ/m², μπορεί να 

είναι σε λευκό η και οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Είναι πιστοποιημένo απο 

100% ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό. Αυτή η ταινία - λωρίδα είναι στις άκρες της 

προ θερμοκολλημένη (έρχεται έτοιμο δαχτυλίδι) για να ''φοριέται'' περαστά και 

άμεσα στις τηλεφωνικές συσκευές των ξενοδοχειακών δωματίων.              Μία 

απλή υπενθύμιση που προσδίδει όμως αίσθηση φροντίδας & ασφάλειας στον 

πελάτη αναβαθμίζοντας και την γενική εικόνα του ξενοδοχείου.                  Η 

μακέτα γίνεται δωρεάν και ο χρόνος παράδοσης είναι μόνο ± 10 ημέρες.          

Η μίνιμουμ ποσότητα ξεκινάει απο 5.000 τεμάχια με τιμή 580€.                 

Η συνήθης ποσότητα είναι 10.000 τεμάχια με τιμή 700€.                            

Για extra οικονομία υπάρχει και η κλίμακα 20.000τεμ, με τιμή 895€. 

Ειδικό custom προϊόν κατόπιν παραγγελίας. 580,00 € τα 5.000 τεμ με custom εκτύπωση

  Προϊόν custom σε μη μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

63 36-253

DOOR HANGER "ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ" ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 2 ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΜΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.                                                                           

Διάσταση 9Χ20cm.                                                                                          

Συσκευασία : 100 τεμάχια σε συρρίκνωση.                                                         

Ποιότητα: χαρτόνι 350 γραμμαρίων.                                                                

Εκτύπωση 2 όψεων : μεταλλικό στην μία και χρυσό στην δεύτερη. 

Πλαστικοποίηση: ματ δυο όψεων.

61,56 € τα 400 τεμάχια

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

64
36-249              

36-251

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ''ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ" 

"SANITIZED & DISINFECTED FOR YOUR PROTECTION".                              

Ποιότητα υλικού : πλαστικό αυτοκόλλητο αντοχής το οποίο κατά την             

αφαίρεσή του δεν σχίζεται και δεν αφήνει ίχνη κόλλας όταν το ξεκολλάμε.                   

Διαστάσεις : 6Χ18cm.  Συσκευασία : 400 τεμάχια / ρολό.                                             

.                                                                                                                                             

Δυνατότητα συμπλήρωσης ιδιωτικού λογότυπου (private label)                    

Μακέτα : δωρεάν. Μίνιμουμ ποσότητα παραγγελίας : μόνο 3 ρολά (1200τεμ). 

Χρόνος παράδοσης : 5 εργάσιμες ημέρες. Τιμή ρολού : η ίδια των κοινών 

(61,56€). Σε περίπτωση μεγαλύτερων ποσοτήτων, η τιμή μειώνεται.
61,56 € τα 400 τεμάχια

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.



65 36-349

ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΚΑΝΗΣ WC ΧΑΡΤΙΝΕΣ "ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ"                                        

Υλικό : ανθεκτικό λευκό χαρτί 90 γραμμαρίων                                               

Διαστάσεις : 5 X 70 cm                                                                               

Συσκευασία : 500 τεμάχια                                                                              

Τοποθετείται περιμετρικά στο κλειστό καπάκι της λεκάνης wc                     

μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση.                                          

Δυνατότητα εκτύπωσης ιδιωτικού λογότυπου έως 2 χρώματα.

7,65 € τα 500 τεμάχια

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

66 37-999

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ "STAND HERE" Φ 30cm                      

ΣΗΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ COVID  Αυτοκόλλητα Σήμανσης Για Τον Κορωνοϊό. 

Ιδανικά για επαγγελματική χρήση σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, 

ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης (ho.re.ca). * Αυτοκόλλητα 

σήμανσης για τον Κορωνοϊό (covid-19). * Αυτοκόλλητα δαπέδου 

Αντιολισθητικά, για εφαρμογή σε πάτωμα, λείες επιφάνειες. * Εύκολη 

εφαρμογή. * Λόγο ειδικής πλαστικοποίησης διαθέτει τεράστια αντοχή.
2,66 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

67 37-949

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ''ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ'' 30X45cm ΣΗΜΑ 

ΔΑΠΕΔΟΥ COVID. Αυτοκόλλητα Σήμανσης Για Τον Κορωνοϊό ''ΚΡΑΤΑΜΕ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - KEEP A SAFE DISTANCE''. Ιδανικά για 

επαγγελματική χρήση σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, τράπεζες, 

δημόσια ταμεία, ξενοδοχεία, μπουφέ χώρων εστίασης, κινηματογράφους, 

στάδια-αθλητικά κέντρα κλπ. * Επιδαπέδια Αυτοκόλλητη σήμανση για τον 

Κορωνοϊό (covid-19). * Αυτοκόλλητα δαπέδου Αντιολισθητικά, για εφαρμογή 

σε πάτωμα, λείες επιφάνειες. * Εύκολη εφαρμογή. * Λόγο ειδικής 

πλαστικοποίησης διαθέτει τεράστια αντοχή.
6,60 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

68

37-950            

37-951          

37-952

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10X120cm ΕΠΙΔΑΠΕΔΟ ΣΗΜΑ 

COVID.  Αυτοκόλλητες Λωρίδες Σήμανσης Για Τον Κορωνοϊό 

''ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΕΔΩ'' & "WAIT HERE" & "ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ". 

Ιδανικά για επαγγελματική χρήση σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, 

τράπεζες, δημόσια ταμεία, ξενοδοχεία, μπουφέ χώρων εστίασης, 

κινηματογράφους, στάδια-αθλητικά κέντρα κλπ. * Επιδαπέδια Αυτοκόλλητη 

σήμανση για τον covid-19. * Αυτοκόλλητα δαπέδου Αντιολισθητικά, για 

εφαρμογή σε πάτωμα, λείες επιφάνειες. * Εύκολη εφαρμογή. * Λόγο ειδικής 

πλαστικοποίησης διαθέτει τεράστια αντοχή.
6,20 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

69 39-986

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ "COVID FREE ΑΙΘΟΥΣΑ" Φ15cm ΕΣΤΙΑΣΗΣ. 

Ενημερωτικό σήμα για εσωτερικούς χώρους COVID FREE.                 

Ενημερώνει τους πελάτες ότι "Οι εισερχόμενοι στο χώρο πρέπει να έχουν 

πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης". Απαραίτητο για 

χώρους εστιάσης και ψυχαγωγίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εστιατόρια, 

καφέ, bar, τουριστικά καταλύματα, χώρους άθλησης, θέατρα, 

κινηματογράφους κ.α. Υλικό : αυτοκόλλητο βινύλιο. Διάσταση: Φ15 cm.

1,80 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

70 37-946

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ "COVID FREE ΑΙΘΟΥΣΑ" Φ21cm ΕΣΤΙΑΣΗΣ. 

Αυτοκόλλητα Κάθετης Σήμανσης (επικολάται σε τοίχο, εισόδο, τζάμι, πόρτα 

stand) για τον Κορωνοϊό, με ένδειξη : ''COVID FREE : Οι εισερχόμενοι στον 

χώρο, πρέπει είτε να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό 

νόσησης''. Ιδανικά για επαγγελματική χρήση σε χώρους εστίασης, κέντρα 

διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια 

κλπ. * Αυτοκόλλητα σήμανσης για τον Κορωνοϊό (covid-19). * Αυτοκόλλητα 

για εφαρμογή σε κάθετες λείες επιφάνειες της εισόδου. * Εύκολη εφαρμογή. * 

Λόγο ειδικής πλαστικοποίησης διαθέτει τεράστια αντοχή.

1,90 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

71 37-948

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ" Φ21cm 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Αυτοκόλλητα Κάθετης Σήμανσης (επικολάται σε τοίχο, εισόδο, 

τζάμι, πόρτα stand) για τον Κορωνοϊό, με ένδειξη : ''ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ''. Ιδανικά για 

επαγγελματική χρήση σε χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, 

μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια κλπ. * Αυτοκόλλητα 

σήμανσης για τον Κορωνοϊό (covid-19). * Αυτοκόλλητα για εφαρμογή σε 

κάθετες λείες επιφάνειες της εισόδου. * Εύκολη εφαρμογή. * Λόγο ειδικής 

πλαστικοποίησης διαθέτει τεράστια αντοχή.

1,90 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

72 37-947

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ "ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ" Φ21cm ΕΣΤΙΑΣΗΣ. 

Αυτοκόλλητα Κάθετης Σήμανσης (επικολάται σε τοίχο, εισόδο, τζάμι, πόρτα 

stand) για υον Κορωνοϊό, με ένδειξη : "ΜΕΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ : Οι εισερχόμενοι 

στον χώρο, πρέπει είτε να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε 

πιστοποιητικό νόσησης η αρνητικό τεστ covid (72 ωρών για pcr test η 48 

ωρών για rapid test)". Ιδανικά για επαγγελματική χρήση σε χώρους εστίασης, 

κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, 

εστιατόρια κλπ. * Αυτοκόλλητα σήμανσης για τον Κορωνοϊό (covid-19). * 

Αυτοκόλλητα για εφαρμογή σε κάθετες λείες επιφάνειες της εισόδου. * Εύκολη 

εφαρμογή. * Λόγο ειδικής πλαστικοποίησης διαθέτει τεράστια αντοχή.

1,90 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

73

43-229             

.                              

.                    

53-917

ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ ΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ                                                  

ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΛΥΜMΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (διαστάσεις : 45X29X6cm)                                                    

.                                                                                                                                        

ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΛΕΚΑΝΗΣ WC)               

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

7,20€ η βάση-θήκη τοίχου  &    3,90€ τα 250 χάρτινα ανταλλακτικά καλύμματα της λεκάνης wc.



74 43-211

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΛΕΚΑΝΗΣ WC).                

Συσκευή χωρίς την επαφή χεριών. Ηλεκτρική αυτόματη "auto sensor no 

touch"   Ο αισθητήρας φωτοκύταρου δίνει εντολή για την λειτουργία 

αντικατάστασεις-τοποθέτησεις νέου απολυμασμένου χαρτιού στο κάθισμα.                                    

Το πακέτο περιλαμβάνει το κάθισμα και το καπάκι.                                     

Λειτουργεί με ρεύμα 220V.                                                                             

Υπάρχουν ανταλλακτικά πλαστικά ρολλά 80 αλλαγών-θέσεων με 4,28€                        

Διαστάσεις συσκευής : 18x47x53cm (ΥxΠxB)

         114,00 €  το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

75 43-225

TORK ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ WC ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. 

(Ποιότητα:PREMIUM, Σειράς:Τ4). Μήκος : 29m.  Αριθμός φύλλων : 250 

δίφυλλα. Διαστάσεις φύλλων : 9,9Χ14cm. Συσκευασία : κιβώτιο με 8 πακέτα 

των 12 τεμαχίων. Σύνολο : 96 ρολά. Οφέλη : Κατάλευκο χαρτί το οποίο 

παράγεται από 100% φυσικό χαρτοπολτό καθαρής κυτταρίνης. Παγκοσμίως 

το ποιο επώνυμο brand ειδών ατομικής καθαριότητας. Το περιτύλιγμα φέρει 

έντονο το λογότυπο TORK το οποίο είναι ευρέως γνωστό και καταξιωμένο 

brand, αναδεικνύοντας έτσι την φροντίδα μιας επώνυμης και προσεγμένης 

επιλογής του ξενοδοχείου για τους πελάτες του. Τα ρολά υγείας τα οποία 

προσφέρονται σε ατομική συσκευασία εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο    

υγιεινής  προσφέροντας στους πελάτες μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας.

27,76 € τα 96 ρολά    Σ.Ε=5

76 43-227

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ WC ΡΟΛΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ "BULKY SOFT COMFORT" 18m 96ΤΕΜ.                        

Ποιότητα: ανακυκλωμένος χαρτοπολτός με πιστοποίηση ECOlabel. Μήκος : 

18m.  Αριθμός φύλλων : 170 δίφυλλα. Διαστάσεις φύλλων : 9,5Χ10,5cm. 

Συσκευασία : Σε εύχρηστα πακέτα των 4 τεμαχίων για δυνατότητα διάθεσης 

ολόκληρου του πακέτου σε διαμονές πολλών ατόμων-ημερών. Τα ρολά 

υγείας τα οποία προσφέρονται σε ατομική συσκευασία εξασφαλίζουν 

υψηλότερο επίπεδο υγιεινής  προσφέροντας στους πελάτες μεγαλύτερη 

αίσθηση ασφάλειας. Ο κάθε πελάτης είναι σίγουρος πως είναι ο πρώτος που 

το χρησιμοποιεί.
18,24 € τα 96 ρολά   Σ.Ε=5

77 51-389

ΣΚΟΥΦΟΣ-ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΜΠΛΕ ΔΥΧΤΑΚΙ 

NON WOVEN 1 ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ.                           

(ΠΑΚΕΤΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ).                                                                      

ΔΙΑΘΕΤΕΙ : CErtification ISO13485 & ISO 9001, Data Sheets. Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας. Φύλλο Προδιαγραφών Ποιότητος Υλικών.

4,30 € τα 100 τεμάχια

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

78 51-653

ΚΑΠΕΛΟ-ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΓΕΙΣΟ ΚΑΙ ΔΥΧΤΙ NON WOVEN 1 ΧΡΗΣΕΩΣ. 

(ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΧΡΩΜΑ : ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 

ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΟ & ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟ NON WOVEN. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΡΑΤΗ 

ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΕΙΣΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΥΧΤΑΚΙ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑΣ. ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΜΒΑΜΒΑΚΟΣ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE, MSDS, ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. 9,60 € τα 100 τεμάχια

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

79

53-978           

.              

53-987

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΥΚΟΣ ΝΟΝ WOVEN 100 ΤΕΜΑΧΙΑ                           

.                                                                                                                               

ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΥΡΟΣ ΝΟΝ WOVEN 100 ΤΕΜΑΧΙΑ

100 τεμάχια : λευκό:3,90 € & μαύρο:4,13 €

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

80 51-154

ΠΟΔΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 1 ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (LDPE)  ΜΠΛΕ                                              

Με ανοιχτό λαιμό και κορδόνια δεσίματος πίσω στην μέση.                        

Διαθέτει: Data Sheets, EC Declaration, CErtification ISO13485.                                                                                          

ΥΛΙΚΟ : Πολυαιθυλένιο (ldpe)                                                         

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 71 Χ 117cm (ΟΝΕ SIZE) unisex                                                                

ΒΑΡΟΣ : 9 γραμμάρια                                                                        

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 100 τεμάχια (900γρμ) 
6,84 € τα 100 τεμάχια

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

81 52-127 ΡΟΜΠΑ ΠΟΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ HDPE ΛΕΥΚΗ+CLIPS ΚΟΥΜΠΙΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ

1,40 € τo τεμάχιo

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

82 51-359

Εργαστηριακή ρόμπα-ποδιά-μπλούζα-ζακέτα επισκέπτη με γιακά-

κολάρο. Όχι αποστειρωμένη. Αρίστης ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής. 

Υλικό κατασκευής : Ημιαδιαφάνο  Non Woven χρώματος μπλε.               

Διαστάσεις : 120Χ140cm. Μίας χρήσης. Κλείσιμο με 4 velcro.                    

Ελαστικό τελείωμα στις μανσέτες μανικιών. Μέγεθος : one size (unisex).  

Κιβώτιο : 50 τεμάχια σε ατομική συσκευασία μια προς μια.

2,00 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

83 52-115

ΜΑΚΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΡΟΜΠΑ ΥΓΡΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ SS NON-WOVEN ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΕΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ, 

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΝΕΕΙ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ, ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΝΙΚΙΑ 

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ. ΚΑΛΥΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ. ΕΝΙΑΙΑ 

(ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ) ΣΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ.  

ΧΡΩΜΑ : ΓΑΛΑΖΙΟ. ΜΕΓΕΘΟΣ : LARGE. ΒΑΡΟΣ : 35gr/m². ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ C 

E. 1,00 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.



84 53-555        

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ                          

(τύπου TYVEK) Μεγέθοι:LARGE & EXTRA LARGE                                                                  

ΔΙΑΘΕΤΕΙ : σφηκτές μανσέτες στα χέρια και τα πόδια.                            

ΔΙΑΘΕΤΕΙ : ολόσωμο εμπρόσθιο μεγάλο φερμουάρ με πατιλέτα.                                  

ΔΙΑΘΕΤΕΙ : κουκούλα κάλυψης κεφαλής με περιμετρικό λάστιχο.                    

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : SMS που επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει.                                                

Προστασία από λεπτά σωματίδια, πιτσιλιές χημικών & αίματος.                                                 

Ανθεκτική στις τριβές με αντιστατική επικάλυψη.                                  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : κιβώτιο 50 τεμαχίων.

4,60 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

85 53-887

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΝΑΥΛΟΝ                                             

(ΥΠΟΠΟΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ)                                             

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ (HDPE)                                                           

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 17X38cm                                                                    ΒΑΡΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ : 2,7γρμ                                                                     ΧΡΩΜΑ : 

ΜΠΛΕ η ΛΕΥΚΟ                                                                     ΚΙΒΩΤΙΟ : 

20Χ100 ΤΕΜΑΧΙΑ                                                                 Προστατευτικά 

καλύμματα παπουτσιών (ποδονάρια), μιας χρήσης, που παρέχουν την 

ενδεικνυόμενη προστασία για το χειρουργείο ή άλλο χώρο    που απαιτεί 

απόλυτη υγιεινή & προστασία. Ανθεκτικά αρίστης ποιότητας,    κοντά 

αδιάβροχα και ιδιαίτερα ελαφριά. Μη αποστειρωμένα. Περιμετρικά      φέρουν 

λάστιχο προκειμένου να προσαρμόζονται σε κάθε μέγεθος παπουτσιού 

εξασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή στον χρήστη. 
2,40 € τα 100 τεμάχια

Προστατευτικά καλύμματα παπουτσιών (ποδονάρια), μιας 

χρήσης, μπλέ χρώματος, που παρέχουν την ενδεικνυόμενη 

προστασία για το χειρουργείο ή άλλο χώρο που απαιτεί 

απόλυτη υγιεινή & προστασία. Ανθεκτικά αρίστης 

ποιότητας, κοντά αδιάβροχα και ιδιαίτερα ελαφριά. Μη 

αποστειρωμένα. Περιμετρικά φέρουν λάστιχο προκειμένου 

να προσαρμόζονται σε κάθε μέγεθος παπουτσιού 

εξασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή στον χρήστη.

86 52-665

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΨΗΛΑ (ΚΝΗΜΗΣ-ΓΟΝΑΤΟΥ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ PE          

ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΝΑΥΛΟΝ (πακέτο 50 τεμ)                                                             

(50 ΥΠΟΠΟΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΑΛΟΤΣΑΣ & ΜΠΟΤΑΣ)                       ΥΛΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ (PE).                                      ΠΑΧΟΣ : 

(14mic κάτω μέρος), (7mic πάνω μέρος).                             ΜΕΓΕΘΟΣ: ONE 

SIZE-UNISEX (370Χ470mm)                                           ΧΡΩΜΑ : ΜΠΛΕ                                                                                   

ΚΙΒΩΤΙΟ : 4 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.                                       

Προστατευτικά καλύμματα γαλότσας & μπότας (ποδονάρια κνήμης-γονάτου),                   

με ενισχυμένη βάση 180micron για μεγάλη αντοχή στην φθορά. Μιας χρήσης, 

που παρέχουν την ενδεικνυόμενη προστασία για το χειρουργείο ή άλλο χώρο 

που απαιτεί απόλυτη υγιεινή & προστασία. Ανθεκτικά αρίστης ποιότητας, 

κοντά αδιάβροχα και ιδιαίτερα ελαφριά. Μη αποστειρωμένα. Περιμετρικά          

φέρουν λάστιχο προκειμένου να προσαρμόζονται σε κάθε μέγεθος μπότας 

εξασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή στον χρήστη.    

16,00 € τα 50 τεμάχια

87 51-220

ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΑ ΜΠΛΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                     

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ                                                  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 20X40cm                                                                                     

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : κιβώτιο με 20 πακετα των 100 τεμαχίων                                    

ΒΑΡΟΣ : 280 γραμμάρια

5,80 € τα 100 τεμάχια

88 51-209

ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΑ ΜΠΛΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                     

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ                                                  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 20X40cm                                                                                     

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : κιβώτιο με 20 πακετα των 100 τεμαχίων                                    

ΒΑΡΟΣ : 280 γραμμάρια.

2,78 € τα 100 τεμάχια

89 34-500

ΓΑΝΤΙΑ (ΜΟΥΝΤΖΕΣ) ΔΙΑΦΑΝΑ ΣΑΓΡΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                               

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE)                                  

ΜΕΓΕΘΟΣ :  ONE SIZE (UNISEX)                                                     

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ                                                       

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ : 70ΓΡΜ/100ΤΕΜ                                            

ΚΙΒΩΤΙΟ : 100 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ

0,84 € τα 100 τεμάχια      Σ.Ε=4

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

90
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92 35-672

AIR JET ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ HDPE 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ AIR 

JET DISPENSER Η ΟΠΟΙΑ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΓΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΕΠΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ 35-670.

Πατήστε εδώ για να δείτε το video εφαρμογής

           125,00 €      Σ.Ε=4

 1,15€/100τεμ   Σ.Ε=4

AIR JET DISPENSER ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ HDPE (ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣ)   

Αυτόματη συσκευή αέρος για την ανέπαφη εφαρμογή γαντιών. Το Air Jet 

Dispenser φουσκώνει το γάντι, ώστε να το φοράμε χωρίς να υπάρχει καμία 

επαφή. Πατενταρισμένος έξυπνος σχεδιασμός με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για 

ταχύτατη και ανέπαφη εφαρμογή γαντιών. Ιδανική για χρήση στους χώρους 

buffet των ξενοδοχείων κατά τα γεύματα. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ : Αυτόματη 

συμπαγής κατασκευή, μείωση σπατάλης γαντιών, εξοικονόμηση χρόνου με 

την ταχύτατη εφαρμογή των γαντιών, εύκολη και βολική στην χρήση, 

αυξημένη υγιεινή, αναβαθμισμένη εικόνα επιχείρησης με αίσθηση φροντίδας 

και ασφάλειας του πελάτη. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι 

με ανεμιστήρα στροβίλου και βάση πλεξιγκλάς με σχισμές για την τοποθέτηση 

των γαντιών hdpe. Τροφοδοσία με USB στο ρεύμα η σε power bank συσκευή. 

Χωρητικότητα 450 γαντιών. Διαστάσεις : 260Χ380Χ80hmm.             ΔΕΧΕΤΑΙ 

ΜΟΝΟ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ 35-672  

35-670

https://www.youtube.com/watch?v=L4R3JCeiB48&ab_channel=HarisMauroudis
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34-507     

34-509  

34-508       

34-381

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΛΑΤΕΞ ME ΠΟΥΔΡΑ (αμφιδέξια)                                     

ΜΕΓΕΘΟΣ : ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ : (S. M, L, XL)                                                                                

ΣΥΝΘΕΣΗ : LATEX (WITH TALK POWDER)                                                                                       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : με CE / ISO & AQL1,5                                                                                                        

ΧΡΩΜΑ : ΛΕΥΚΟ                                                                                                                             

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ±5,3 γραμμάρια                                                               

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΚΥΤΙΟ 100 ΤEMΑΧΙΩΝ                                                  

Εξαιρετικής αντοχής και αρίστης ποιότητας. Αμφιδέξια και με υποαλεργική 

πούδρα. Κατασκευάζεται από φυσικό καουτσούκ το οποίο συλλέγεται από 

ελεγχόμενες φυτείες δένδρων καουτσούκ. Η μεγάλη ελαστικότητα του 

προσφέρει μεγάλη ευελιξία και τέλεια εφαρμογή στο χέρι. 7,44 € τα 100 τεμάχια    Σ.Ε=12 Άμεσα διαθέσιμα
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34-513   

34-515 

34-529    

34-530

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX  ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (αμφιδέξια)                                

ΜΕΓΕΘΟΣ : ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ : (M, L, XL)                                                                          

ΣΥΝΘΕΣΗ : LATEX (POWDER FREE)                                                                                                

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : με CE / ISO & AQL1,5                                                                                                        

ΧΡΩΜΑ : ΛΕΥΚΟ                                                                                                                             

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ±7 γραμμάρια                                                               

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΚΥΤΙΟ 100 ΤEMΑΧΙΩΝ                                               

Αμφιδέξια και χωρίς πούδρα για την αποφυγή αλλεργιών. Εξαιρετικής αντοχής 

και αρίστης ποιότητας. Κατασκευάζεται από φυσικό καουτσούκ το οποίο 

συλλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες δένδρων καουτσούκ. Η μεγάλη 

ελαστικότητα του προσφέρει μεγάλη ευελιξία και τέλεια εφαρμογή στο χέρι.

10,08 € τα 100 τεμάχια     Σ.Ε=12 Άμεσα διαθέσιμα

95 34-532        

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX ΜΑΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ                       

ΜΕΓΕΘΟΣ : (S) SMALL                                                                          

ΣΥΝΘΕΣΗ : LATEX                                                                                                  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : με CE / ISO & AQL1,5                                                                                                        

ΧΡΩΜΑ : MAYΡΟ                                                                                                                           

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ±4,6 γραμμάρια                                                               

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΚΥΤΙΟ 100 ΤEMΑΧΙΩΝ                                         Αμφιδέξια 

και χωρίς πούδρα για την αποφυγή αλλεργιών. Εξαιρετικής αντοχής και 

αρίστης ποιότητας. Κατασκευάζεται από φυσικό καουτσούκ το οποίο 

συλλέγεται από ελεγχόμενες φυτείες δένδρων καουτσούκ.   Η μεγάλη 

ελαστικότητα του προσφέρει μεγάλη ευελιξία και τέλεια εφαρμογή στο χέρι.

12,80 € τα 100 τεμάχια    Σ.Ε=12 Άμεσα διαθέσιμα

96

34-836    

34-536      

34-537    

35-633   

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ NITRILE ΜΠΛΕ TALK FREE 100ΤΕΜ.                                      

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ - ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ - ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ                                       

ΜΕΓΕΘΟΣ : ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ : (S. M, L, XL)                                                                             

ΣΥΝΘΕΣΗ : ΝΙΤΡΙΛΙΟ                                                                                                

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : με CE / ISO & AQL1,5                                                                                                        

ΧΡΩΜΑ : blue (μπλέ)                                                                                                                            

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ±4,8 γραμμάρια                                                               

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : κυτίο 100 αμφιδέξιων γαντιών                                           

Γάντια, εξαιρετικής αντοχής και αρίστης ποιότητας.                                       

Xωρίς πούδρα για την αποφυγή αλλεργιών.
12,96 € τα 100 τεμάχια      Σ.Ε=12 Άμεσα διαθέσιμα

97

34-938      

35-543    

34-325    

34-545

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ NITRILE LIGHT ΜΑΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ                                

ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ : (S. M, L, XL)                                                                          

ΣΥΝΘΕΣΗ : ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ                                                                        

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : με CE / ISO & AQL1,5                                                                                                        

ΧΡΩΜΑ : ΜΑΥΡΑ                                                                                                                            

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ±4,7 γραμμάρια                                                               

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΚΥΤΙΟ 100 ΤEMΑΧΙΩΝ                                                         

Γάντια εξαιρετικής αντοχής και υψηλής ελαστικότητος. Από κορυφαία 

ποιότητα νιτρίλιο. Είναι αμφιδέξια και χωρίς πούδρα για την αποφυγή 

αλλεργιών.
14,08 € τα 100 τεμάχια     Σ.Ε=12 Άμεσα διαθέσιμα

98

34-707        

34-706       

34-705        

34-704

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜAYΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (all size)                      

ΣΥΝΘΕΣΗ : MIXED ΝΙΤΡΙΛΙΟ+ΒΥΝΙΛΙΟ BLEND                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΚΥΤΙΟ 100 ΤEMΑΧΙΩΝ                                                           

Νέας τεχνολογίας συνθετικά γάντια από κράμα νιτριλίου με πρόσμιξη βινυλίου. 

Ελαστικά με εξαιρετική αντοχή και άριστη ποιότητα. Αμφιδέξια και χωρίς 

πούδρα για την αποφυγή αλλεργιών. 3ης γενιάς νέο συνθετικό υλικό 

αποτελούμενο απο νιτρίλο (για ελαστικότητα) και βινίλιο (για αντοχή). Υψηλές 

και αναλυτικές προδιαγραφές ποιότητας διαθέτοντας όλες τις πιστοποιήσεις 

παραγωγής, υλικών κατασκευής και τεστ αντοχής : C E 2777, ISO 9001, 

SDS, Τest EN ISO 374-5:2016, Test EN ISO 374-2:2014-AQL <1,5, Test EN 

ISO 16523-1:2015, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 420:2003+A1:2009, Test 

EN 374-4:2013, EN 455 non medical, GMP, 1935/2004, DoC, ISO 14000, 

ISO 13485, Υπ.ΑΠ.1348. 11,33 € τα 100 τεμάχια    Σ.Ε=12 Άμεσα διαθέσιμα
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34-823            

34-847              

34-848               

34-849

ΓΑΝΤΙΑ  VINΥL ΛΕΥΚΑ TALK FREE 100τεμ                                                    

ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ - ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ - ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ                                     

ΜΕΓΕΘΟΣ : ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ : (S. M, L, XL)                                                                              

ΣΥΝΘΕΣΗ : VINYLE (Βυνιλίου)                                                                                       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : με CE,  ISO 9001, AQL1,5, ISO 13485                                                                                                       

ΧΡΩΜΑ : white (λευκά)                                                                                                                             

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : 4,5 γραμμάρια ανα τεμάχιο                                                              

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : κυτίο 100 αμφιδέξιων γαντιών                                           

Γάντια, εξαιρετικής αντοχής και αρίστης ποιότητας.                                         

Xωρίς πούδρα για την αποφυγή αλλεργιών.
4,80 € τα 100 τεμάχια    Σ.Ε=12 Άμεσα διαθέσιμα

100

34-527       

34-909      

34-291     

34-370

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ                       

ΜΕΓΕΘΟΣ : (S) SMALL                                                                          

ΣΥΝΘΕΣΗ : ΒΥΝΙΛΙΟ                                                                                                

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : με CE / ISO & AQL1,5                                                                                                        

ΧΡΩΜΑ : ΜΠΛΕ                                                                                                                            

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ±4,6 γραμμάρια                                                               

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΚΥΤΙΟ 100 ΤEMΑΧΙΩΝ                                        Oικονομικά 

γάντια, εξαιρετικής αντοχής και αρίστης ποιότητας. Αμφιδέξια και χωρίς 

πούδρα για την αποφυγή αλλεργιών. Κατασκευάζονται από PVC και 

πλαστικοποιητές και προσφέρουν την φθηνότερη λύση. Είναι ιδανικά για 

χρήση σύντομου χρονικού διαστήματος σε καταστάσεις χαμηλού ρίσκου 

επικινδυνότητος. 5,60 € τα 100 τεμάχια    Σ.Ε=12
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34-403                

34-404                

34-405                

34-406

ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΟ LATEX ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 

ME ΠΟΥΔΡΑ "SEMPERMED CLASSIC"                                        ΜΕΓΕΘΟΙ : 

6,5 - 7 - 7,5 - 8. ΜΗΚΟΣ : 260-280mm. ΠΑΧΟΣ : 0,14mm. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 

με CE / ISO & AQL1,5. ΧΡΩΜΑ : λευκό. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : πακέτο με 70 ζεύγη. 

ΚΙΒΩΤΙΟ : 5 πακέτα (350 ζεύγη). Πλήρως φόρμα ανατομική για εξαιρετική 

εφαρμογή & άνεση. Σε ατομική αεροστεγή συσκευασία υγιεινής ανα ζεύγος. 

Το πακέτο διαθέτει εγκοπή στο πλάι και λειτουργεί ως dispenser.

0,43 € το ζεύγος

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

102 45-485

ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΡΕΒΒΑΤΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ DEISS 

UNIVERSAL. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 95Χ320cm. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : κιβ 200 τεμαχίων. 

Κάλυμμα κρεβατιού με επικάλυψη από αντιστατικό μέσο για την αποφυγή 

ηλεκτροστατικής φόρτισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κάλυμμα 

ξαπλώστρας. Ιδανική λύση για την προστασία του εξοπλισμού δωματίων μετά 

την απολύμανση σε οίκους ευγηρίας, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα 

αποκατάστασης, μονάδες υγείας  και λοιπούς υγειονομικούς χώρους.
0,26 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

103 45-487

ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ+C66 ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

DEISS UNIVERSAL. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 100Χ100cm. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : κιβ 200 

τεμαχίων. Κάλυμμα κομοδίνου με επικάλυψη από αντιστατικό μέσο για την 

αποφυγή ηλεκτροστατικής φόρτισης. Ιδανική λύση για την προστασία του 

εξοπλισμού δωματίων μετά την απολύμανση σε οίκους ευγηρίας, νοσοκομεία, 

κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες υγείας  και λοιπούς υγειονομικούς 

χώρους. 0,15 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

104 43-215

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΗ (ζεστό & κρύο νερό) 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΡΥΣΗ ΝΥΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΡΟ.                         

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (AUTO SENSOR)                             

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (NO TOUCH).                                                    

Η ροή ενεργοποιείται όταν πλησιάζουν τα χέρια αλλιώς σταματά αυτόματα. 

Έξυπνο σύστημα εξοικονόμησης νερού και αυτόματος έλεγχος της ροής του. 

Βολικό και υγιεινό, χωρίς την επαφή με τη βρύση. Εμποδίζει αποτελεσματικά 

την βακτηριακή μόλυνση και την έκθεση     των χεριών σε μικρόβια. Σύγχρονη 

τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλής ισχύος. Κατάλληλη για καφετέριες, ξενοδοχεία, 

μπαρ, κτίρια γραφείων, αεροδρόμια, μονάδες υγείας  και άλλους δημόσιους 

χώρους. Καθαρίζεται με ελαφρά υγρό μαλακό πανί, δέρμα ή wettex χωρίς 

προσθήκη απορρυπαντικού. Να αποφεύγoνται τα ισχυρά απορρυπαντικά          

και οι διαβρωτικές ουσίες. Υψος : 19cm. Λειτουργία : με 4 μπαταρίες ΑΑ.
135,50 € το τεμάχιο

  Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                          

Παρέχονται : * Τεχνικές προδιαγραφές,                                            

* Δελτία δεδομένων ασφαλείας,                                                                  

* Οδηγίες συμμόρφωσης πεδίων εφαρμογής                          

και ορθής χρήσης του προϊόντος.

105 34-471

Συσκευή ταχείας δοκιμής (10'-20') με σάλιο, για την ανίχνευση αντιγόνου 

SARS-Cov-2. Άμεσο Test 1 τμχ. Το κιτ δοκιμής COVID-19 αντιγόνων με 

σίελο χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανίχνευση του νέου αντιγόνου 

κορονοϊού (COVID-19) σε δείγμα σάλιου μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro. 

Οι νέοι κορονοϊοί ανήκουν στο γένος β. Ο COVID-19  είναι μια οξεία λοιμώδης 

αναπνευστική νόσος. Οι άνθρωποι είναι γενικά ευαίσθητοι. Επί του παρόντος, 

οι ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό είναι η κύρια πηγή 

μόλυνσης. Ασυμπτωματικά μολυσμένα άτομα μπορεί επίσης να είναι μια 

μολυσματική πηγή. Με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική έρευνα, η 

περίοδος επώασης είναι 1 έως 14 ημέρες, κυρίως από 3 έως 7 ημέρες. Οι 

κύριες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση και ξηρό βήχα. Ρινική 

συμφόρηση, καταρροή, πονόλαιμος, μυαλγία και διάρροια απαντώνται σε 

μερικές περιπτώσεις. Το αντιγόνο είναι γενικά ανιχνεύσιμο σε δείγματα του 

ανώτερου αναπνευστικού κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της λοίμωξης. Η 

ταχεία διάγνωση της λοίμωξης SARS-CoV-2 θα βοηθήσει τους επαγγελματίες 

του τομέα της υγείας να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς και να ελέγξουν την 

ασθένεια πιο δραστικά και αποτελεσματικά.        3,97 € το SeTest

Διαθέτει : Φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (T.D.S), C E, 

γνωστοποίηση Ε.Ο.Φ, Παραγωγικές πιστοποιήσεις ISO 

9001 & ISO 14001. Πιστοποίηση διακίνησης 

Ιατροτεχνολογικού & υγειονομικού υλικού.                     

Περιεχόμενα κασετίνας : 1. Μια θήκη περιέχει μια κασέτα 

δοκιμής και ένα ξηραντικό. Το ξηραντικό προορίζεται μόνο 

για σκοπούς αποθήκευσης και δεν χρησιμοποιείται στις 

διαδικασίες δοκιμής. 2. Ρυθμιστικό διάλυμα εξαγωγής 

δείγματος: 1 τεμάχιο. 3. Πλαστικό κύπελλο: 1 τεμάχιο. 4. 

Σταγονόμετρο πιπέτας: 1τεμάχιο. 5. Σωλήνας αντίδρασης: 

1 τεμάχιο. 6. 1 ένθετο συσκευασίας.                               

Ημερομηνία λήξης : 2023.

106 34-721

GATE AUTO SYSTEM LASER THERMOCONTROL ''K3 plus".                         

Σταθμός Ελέγχου Αυτόματης Θερμομέτρησης πολυσύχναστων     

χώρων. Επιδαπέδιο η Επιτοίχιο Σταθερό Θερμόμετρο ανέπαφης 

μέτρησης θερμοκρασίας μετώπου σε stant (βάση τρίποδα).                

Μετρήση ακριβείας εξ αποστάσεως, άμεσα, εύκολα και διακριτικά.               

Είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος στην θερμομέτρηση στο πλαίσιο προστασίας 

της δημόσιας υγείας. Επιτρέπει σε οργανισμούς, εταιρείες, εμπορικά κέντρα, 

πολυκαταστήματα, δημόσια κτίρια και υπηρεσίες να μετρούν τη θερμοκρασία 

των επισκεπτών, υπαλλήλων, πελατών ανέπαφα, άμεσα και εύκολα χωρίς να 

απαιτείται η συμμετοχή υπαλλήλου στη διαδικασία. Παρέχει ασφαλή & 

ανέπαφη μέτρηση θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,2°C σε μόλις 5" δευτερόλεπτα 

και μπορεί να μετρήσει-ελέγξει έως και 300 άτομα ανά ώρα. Ο χρήστης δεν 

απαιτείται να αγγίξει τη συσκευή κατά τη μέτρηση και το αποτέλεσμα 

εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη της συσκευής. Προδιαγραφές : Υπέρυθρη 

ακρίβεια: ± 0,2. Χρόνος απόκρισης: 5''. Υπέρυθρη περιοχή μέτρησης: 0°C ~ 

50°C. Σήμα αυτόματου συναγερμού alarm : Αναβοσβήνει λυχνία & Ήχος. 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 10°C ~ 40°C (Συνιστάται 15 ~ 35). Αυτόματη 

μέτρηση: απόσταση μέτρησης 4cm ~ 11cm. Οθόνη: Ψηφιακή led οθόνη. 

Είσοδος : STICK USB DC 4.2-5V. Βάρος: 242 γραμμάρια. Αυτονομία 

λειτουργίας με μπαταρία ± 5-8 ημέρες.  Διαθέτει ΕΓΓΥΗΣΗ ορθής λειτουργίας : 

2 έτη, CE, ISO 9001, ISO 13485, Υ.Α.1348, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και 

Προδιαγραφές Ποιότητας Υλικών.
78,00 € το σετ

107 34-445

Ψηφιακό Θερμόμετρο Ανέπαφης Μέτρησης Μετώπου Υπερύθρων IR Με 

Οθόνη LCD DT-8826. "Non Contact laser infrared thermometer".          Το 

μοναδικό με ΕΓΓΥΗΣΗ ορθής λειτουργίας (και μάλιστα) 2 ετών!.           

Γρήγορη, ασφαλής και χωρίς επαφή μέτρηση πυρετού. Ψηφιακό Θερμόμετρο 

υπερύθρων ανέπαφης μέτρησης μετώπου, με οθόνη που είναι σχεδιασμένο 

για την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος.              

Το θερμόμετρο κάνει την θερμομέτρηση εύκολη υπόθεση, μέσω του 

εύχρηστου μενού του. Δίνει μετρήσεις σε κλίμακα   Fahrenheit και σε Celsius. 

Διαθέτει μνήμη των 32 τελευταίων μετρήσεων. Έχει μεγάλη οθόνη η οποία 

ανάλογα τα αποτελέσματα αλλάζει χρώμα (πράσινο, κίτρινο και κόκκινο). 

Παρουσιάζει απόκλιση 0.2°C. Σε περίπτωση πολύ υψηλής θερμοκρασίας 

διαθέτει βομβητή. Χαρακτηριστικά :  Εύρος θερμοκρασίας μέτρησης : 32.0°C 

~ 43.0°C (90 ~ 109°F). Λειτουργία σε περιβάλλον : 8°C ~ 40°C (30 ~ 104°F). 

Διαβάθμιση ανά : 0.1°C. Χρόνος απόκρισης : 0.5s. Απόσταση μέτρησης : 

5~8cm. 
18,00 € το τεμάχιο

Είναι με ΕΓΓΥΗΣΗ ορθής λειτουργίας 2 ετών!.                   

Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA. Διαφορετικό εύρος 

θερμοκρασίας και διαφορετικό οπίσθιο φως.                     

Ασφαλές στη χρήση.                                                           

Όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από έναν                       

ορισμένο βαθμό, το θερμόμετρο θα χτυπήσει αυτόματα.                       

Προϊόν σε μόνιμη παρακαταθήκη.                                      

Παρέχονται : Αναλυτική Σύνθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας,                                   

Οδηγίες Συμμόρφωσης Πεδίων Εφαρμογής                            

και Ορθής Χρήσης του Προϊόντος.                                                                  

Την προσφορά συνοδεύουν  5 εταιρικές πιστοποιήσεις 

φορέων : ISO 9001, 22000 haccp, Υ.Α.1348-2004, stronger 

σφραγίδα Dun&Bradstreet  και Βεβαίωση Ελληνικής 

Επιχείρησης.



108 34-443

Το οξύμετρο της Contec μετράει τα επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου 

στο αίμα (SpO2) και τους καρδιακού παλμούς. Με ενσωματωμένο 

αισθητήρα SPO2 και μονάδα επεξεργασίας απεικόνισης. Το οξύμετρο 

CMS50D χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, αντοχή, ακρίβεια στις μετρήσεις, 

χαμηλή κατανάλωση (διάρκεια 50 ώρες) και χαμηλή τιμή. Διαθέτη : Έγχρωμη 

οθόνη LED. Εύρος Μέτρης Κορεσμού Οξυγόνου : 35 - 100 %. Τροφοδοσία : 2 

x AAA αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται ). Αυτόματο σβήσιμο 

οθόνης μετά από 5 sec όταν δεν χρησιμοποιείται. Έγχρωμη οθόνη ΟLED. 

Ένδειξη χαμηλής τάσης, επιτόπιοι έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο. Χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας. Μικρό & Ελαφρύ , κατάλληλο για μεταφορά. 

Διαστάσεις : 62 x 32 x 33 mm. Η συσκευασία περιλαμβάνει: Οξύμετρο 

Δακτύλου με Οθόνη OLED. Κορδόνι μεταφοράς. Οδηγίες χρήσης στην 

Αγγλική γλώσσα. Εγγύηση άψογης λειτουργίας 1 χρόνο.

14,00 € το τεμάχιο

Διαθέτει ΕΓΓΥΗΣΗ ορθής λειτουργίας για 1 έτος. 

Πιστοποιήσεις Φορέων & Οργανισμών : CErtificate. SDS, 

MSDS, ISO 9001, ISO 13485, Y.Α.1348.

109 34-449

METAL LED UV-C  (99,8% Μικροβιοκτόνος φορητή και επαναφορτιζόμενη 

λάμπα χειρός model 3SHP-0701). ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ UV-C 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. Πιστοποιημένη η παραγωγή 

ακτινοβολίας UVC των συσκευών. Το φως UVC είναι μία ώριμη και ασφαλής 

τεχνολογία. Καταστρέφει το DNA ή το RNA των ιών / μικροβίων, Καθιστώντας 

αδύνατη την αναπαραγωγή και βιωσιμότητά τους. Έχει μήκος κύματος 260nm-

275nm. Το μοναδικό σύστημα uvc στην Ελλάδα που διαθέτει  Μελέτες, Τεστ 

αποτελεσματικότητος, Πιστοποιήσεις CE, Decleration κλπ, για την 

πραγματική εκπομπή UVC ακτινοβολίας. Δεδομένη αποστείρωση επιφανειών 

και χώρων κατά 99,9%. Υλικό: Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι, φινίρισμα 

ηλεκτροστατικής βαφής. Διάσταση: Φ22 * 306mm. Οπτική Ισχύς: Αριθμός 

LED 24mW: 8 τεμ.  Μήκος Κύματος: 275nm. Διάρκεια Ζωής Λαμπτήρα: 

10.000 ώρες. Τύπος Μπαταρίας: Παράμετρος φόρτισης μπαταρίας λιθίου 

3.7V 2000mAh: 5V 1A (Ρεύμα προσαρμογέα <2A). Χρόνος Φόρτισης: 2 ώρες 

ισχύς 90%, 3 ώρες 100% και ανάλογα με το είδος  προσαρμογέα. Χρόνος 

Διάρκειας Μπαταρίας: 5-6 ώρες. Ένδειξη Φόρτισης: Μέχρι την τελική φόρτιση 

το χρώμα είναι κόκκινο  και όταν φορτιστεί πλήρως  το χρώμα γίνεται 

πράσινο. Προδιαγραφή Διεπαφής: DC3.5V. Ικανότητα Πρόσκρουσης: το 

σώμα του λαμπτήρα μπορεί να αντέξει 2 μέτρα ελεύθερης πτώσης σε τρεις 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Εγγύηση: 1 έτος.
180,00 € το τεμάχιο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ :                         

Οι οργανισμοί διαφέρουν ως προς την ευαισθησία 

απενεργοποίησης τους από την ακτινοβολία UV-C. Οι ιοί 

είναι οι πιο ευαίσθητοι στην υπεριώδη ακτινοβολία. Τα 

βακτήρια, οι μύκητες και τα  σπόρια μυκήτων, που είναι τα 

λιγότερο ευαίσθητα, χρειάζονται περισσότερο έκθεση στην 

ακτινοβολία για να απενεργοποιηθούν. Τα περισσότερα 

από τα βακτήρια και οι ιοί μπορούν να απενεργοποιηθούν 

σε διάστημα 10-20sec. Για να βεβαιωθείτε ότι η απόδοση 

της απολύμανσης είναι 100%, ακτινοβολήστε 20-40 sec.                                    

ΠΡΟΣΟΧΗ !! εκτός των επιφανειών και χώρων, μπορεί                 

να απολυμάνει (ώστε να τα καθιστά ασφαλή) και όλα τα 

καθημερινά ατομικά είδη (μάσκες, γάντια, γυαλία, κινητά 

τηλέφωνα, αναπτήρες, χρήματα, τσάντες, ενδύματα, 

αξεσουάρ κλπ).                                                                        

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΔΙΑΘΕΤΕΙ.

110 34-447

METAL LED UVC αποστείρωση χώρου με χρονοδιακόπτη & αισθητήρες 

(ραντάρ 360° μοιρες) αποστειρώνει σε εμβέλεια έως 30m². 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV-C. Μικροβιοκτόνος Λάμπες 

δαπέδου MODEL VYVSU126. Πιστοποιημένη η παραγωγή ακτινοβολίας 

UVC των συσκευών. Το φως UVC είναι μία ώριμη και ασφαλής τεχνολογία. 

Καταστρέφει το DNA ή το RNA των ιών / μικροβίων, Καθιστώντας αδύνατη 

την αναπαραγωγή και βιωσιμότητά τους. Έχει μήκος κύματος 260nm-275nm. 

Το μοναδικό σύστημα uvc στην Ελλάδα που διαθέτει  Μελέτες, Τεστ 

αποτελεσματικότητος, Πιστοποιήσεις CE, Decleration κλπ, για την 

πραγματική εκπομπή UVC ακτινοβολίας. Δεδομένη αποστείρωση επιφανειών 

και χώρων κατά 99,9%. Υλικό: Σώμα από αλουμίνιο, φινίρισμα 

ηλεκτροστατικής βαφής. Διάσταση: 126Χ126Χ320mm. Τάση εισόδου: 110V 

50 / 60Hz / 220V 50 / 60Hz. Ονομαστική ισχύς: 35W. Μέγεθος προϊόντος: 

126mm * 126mm * 320mm. Πηγή Φωτός: αλουμίνιο. Επαγωγικός διακόπτης: 

ραντάρ μικροκυμάτων 3.3G.
490,00 € το τεμάχιο

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 30 m²           

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ :                          

Οι οργανισμοί διαφέρουν ως προς την ευαισθησία 

απενεργοποίησης τους από την ακτινοβολία UV-C. Οι ιοί 

είναι οι πιο ευαίσθητοι στην υπεριώδη ακτινοβολία. Τα 

βακτήρια, οι μύκητες και τα  σπόρια μυκήτων, που είναι τα 

λιγότερο ευαίσθητα, χρειάζονται περισσότερο έκθεση στην 

ακτινοβολία για να απενεργοποιηθούν. Τα περισσότερα 

από τα βακτήρια και οι ιοί μπορούν να απενεργοποιηθούν 

σε διάστημα 10-20sec.

111 34-453

ΕΚΝΕΦΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) "E-SPRAY". Αποτελεσματική και ομοιόμορφη 

διανομή απολυμαντικού σε επιφάνειες, μέσω ηλεκτροστατικής επαγωγής. Το 

νέφος των φορτισμένων σωματιδίων τυλίγει εντελώς την επιφάνεια και 

απολυμαίνει κάθε μέρος της, εξασφαλίζοντας κάλυψη 360°. Φορητό και 

εύκολο στη χρήση. Λειτουργία με μπαταρία λιθίου 18V 2000 mA. Αυτονομία: 

6h. Δοχείο απολυμαντικού: 1L. Μέγεθος σωματιδίου: 40 / 80 / 100 μm. 

Ρυθμός ροής: 45 / 77 / 138 ml ανά λεπτό. Διαστάσεις: 417 x 280 x 95 mm. 

Κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης : ± 1 μήνα.
988,00 € το τεμάχιο
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ΚΑΔΟΙ ΠΕΝΤΑΛ INOX ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ "3 σε 1''.                                            

ΕΝΙΑΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME 3 ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 

ΠΕΝΤΑΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΤΩΝ 12 

ΛΙΤΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 36 ΛΙΤΡΑ). ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ 

(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ+HACCP) ΣΤΑ ΠΕΝΤΑ (ΚΙΤΡΙΝΟ+ΠΡΑΣΙΝΟ+ΚΟΚΚΙΝΟ). 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 55Χ36Χ45cm.  ΒΑΡΟΣ : 5,1Κg.                                                                    

ΝΕΟ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
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.                   55,13 € το τεμάχιο
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.                                                                                                                                                                                                                                          

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑΝΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.                       

ΔΙΑΦΑΝΟ PLEXIGLASS ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ.                                  

Υγειονομικό διαχωριστικό προστασίας. Το πλεξιγκλάς δημιουργεί έναν 

αποτελεσματικό φραγμό στα σταγονίδια που διασπείρονται κατά την ομιλία ή 

τον βήχα. Στιβαρή κατασκευή – εύκολη τοποθέτηση, χωρίς τρύπημα του 

πάγκου. Η διάφανη επιφάνεια του διαχωριστικού επιτρέπει την προβολή 

προϊόντων πίσω από αυτό. Επιτρέπει την ανεμπόδιστη επιτήρηση του χώρου 

του καταστήματος. Ιδανικό για ξενοδοχεία, εστιατόρια, bar, καφετέριες, 

τράπεζες, µίνι µάρκετ, φαρµακεία κ.ά. Σε 4 διαφορετικές ετοιμοπαράδοτες 

διαστάσεις για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή στον πάγκο κάθε ταμείου 

(50Χ50cm, 50Χ75cm, 70X80cm, 75X100cm). Σε χοντρό  πάχος 5mm, και με 

επιλογή σκέτου η περιμετρικά ντυμένου με μαύρο λάστιχο. Μπορεί επίσης να 

κατασκευαστεί και σε οποιαδήποτε άλλη ''ειδική'' διάσταση, πάχος η σχήμα 

(κατόπιν παραγγελίας) με χρόνο παράδοσης μόνο 2-3 ημέρες. Τοποθετείται 

πολύ εύκολα, χωρίς εργαλεία & κόλες.

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ε Σ     Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ    Δ Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ    Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Ο Σ :


