
Vse za osebno higieno,
razkuževanje in zaščito.

KATALOG RAZKUŽIL IN ZAŠČITNE OPREME
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Papir za 
brisanje rok

zaščitne 
maske

Brezplačen najem 
razkužilnikov

Mila za 
roke

in še več...
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Razkužilnik - senzorski 1200 ml
Senzorski razkužilnik omogoča razkuževanje brez dotika, kar preprečuje širjenje bakterij 
in virusov. Funkcija avtomatskega doziranja razkužila vsake 3 sekunde. Ima priročno 
posodico, v katero nalijete do 1200 ml razkužila.

Ima vgrajeno baterijo za polnjenje.

SENZORSKI RAZKUŽILNIK

SENZORSKI RAZKUŽILNIK

V prostorih, v katere vstopa več ljudi, je primerna uporaba razkužilnikov, ki se pritrdijo na steno ali pa so samosto-
ječi. V naši ponudbi imamo več vrst razkužilnikov s priročno posodico za dolivanje razkužila. Izbirate lahko med 
senzorskimi, ročnimi in komolčnimi razkužilniki. Pri ročnih razkužilnikih pritisnete na gumb in razkužilo priteče iz 
razkužilnika. Pri komolčnih razkužilnikih razkužite roke, tako da s komolcem pritisnete na vzvod in priteče dezinfek-
cija. Senzorski pa omogočajo popolnoma brez stično razkuževanje vaših rok. Poleg razkužilnikov, ki imajo priročne 
posode za dolivanje pa imamo tudi razkužilnike na kartušo.

Razkužilnik za roke - senzorski 500 ml
Senzorski razkužilnik omogoča razkuževanje brez dotika, kar preprečuje širjenje 
bakterij in virusov. Ekonomičen, okolju prijazen, varčen. 
Razkužilnik ima 500ml posodico za dolivanje razkužila.

Deluje na 3xC baterije. 

Bentol Hand razkužilo za roke
Deluje proti CORONA virusom in hkrati deluje negovalno do vaših rok:

- Etanol 80% razkužuje
- Glicerin ščiti vaše roke
- S pravilno uporabo zmanjšamo možnost okužbe

Registriran proizvod za razkuževanje rok, izdelan v skladu s smernicami WHO.

Pakirano v 500ml plastenko s pumpico ali v 5L embalaži za dolivanje

Antibacterial SOS 500 ml
Z antibakterijskim učinkom. 100 % naravnega izvora. Vsebuje 60% alkohola.
Pomaga vzdrževati optimalno higieno rok, ki ima pomembno vlogo pri samozaščiti
pred okužbami bakterijskega in virusnega izvora.
Z vlažilnim glicerinom hkrati deluje tudi negovalno.

Idealna rešitev za na pot ter vedno in povsod, kjer si rok ni mogoče umiti z milom in
vodo.

RAZKUŽILO

RAZKUŽILO
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Razkužilnik za roke Levita 900 ml
Razkužilnik na potisk, primeren za dolivanje razkužila.  Primeren za montažo na 
steno ob vhodu ali na okvir vrat.  S posebno pumpico, za tekoče razkužilo. S ključ-
kom se razkužilnik enostavno odklene, napolni in nazaj zaklene.
 
Predlagamo skupaj z razkužilom Bentol Hand v 5L embalaži. 

ROČNI RAZKUŽILNIK

AITANA MIX 1L BEL - KARTUŠA
Ročni razkužilnik Aitana ima namesto posodice za dolivanje, kartušo z dezinfekci-
jo. Razkužilnik na kartušo zagotavlja večjo higieno in lažje vzdrževanje, saj zamen-
jate celo kartušo. Deluje na dotik rok in razkužilnika in tako omogoča dezinfekcijo 
rok. 

ROČNI RAKUŽILNIK S KARTUŠO

Razkužilo za roke v kartuši 1 L

Samostoječe stojalo za razkužilnik –
večnamensko.
Večnamensko samostoječe stojalo za razkužilnik je primerno za vse prostore, kjer 
ni mogoča montaža razkužilnika na steno. Na stojalo se lahko pritrdi senzorski, 
komolčni razkužilnik ali razkužilo v plastenki. Stojalo lahko uporabite kasneje tudi 
za držalo katalogov ali druge namembnosti.

STOJALO

Bel komolčni razkužilnik 1 L
Z uporabo komolčnega razkužilnika dozirate razkužilo brez dotika dlani, ker pritis-
nete s komolcem. Ima 1000 ml posodico za dolivanje razkužila Bentol hand.

Primeren je za montažo na kovinsko stojalo za
razkužilnike, na steno in na okvir vrat.

KOMOLČNI RAZKUŽEVALNIK

Samostoječe stojalo za razkužilnike
Kovinsko stojalo za razkužilnike v črni barvi.

Primerno je za montažo senzorskega in komolčnega razkužilnika.

STOJALO
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Kjer je možno predlagamo umivanje rok. Razkuževanje uporabimo v 
primeru ko umivanje ni možno. Izberite milo za občutljive roke ter 
kakovostne papirnate brisačke, ki roke dobro osušijo, da se okužba 
ne širi preko mokrih rok. Za naše stranke brezplačno dobavimo tudi 
nalepko z navodili za pravilno umivanje rok.

3 slojna zaščitna modra maska z elastiko
EN149:2001+A1:2009
Medicinska maska EN14683, 93/42/EEC
Medicinska sterilna maska EN14683,
93/42/EEC tip IIR
Respiratorna maska KN95 FFP2
EN149:2001+A1:2009

R

ZAŠČITNE IN MEDICINSKE MASKE

Tekoče milo in papirnate brisačke

Bendesol 1L, 5L

Ecocid S

Orosept VK

Ecocid S 1kg za 100L razkužila za velike površine. Je koncentrat v prahu za pripravo 
razkužila za površine. Uporabljamo ga za ročno in strojno razkuževanje delovnih in 
vseh drugih površin, tal, sten, kopalnic, stranišč, opreme in tkanin, kjer je treba 
varno in učinkovito uničiti vse viruse, bakterije in glivice.

Koncentrat za razkuževanje. Uporablja se za dezinfekcijo v profesionalnih kuhin-
jah, prehrambeni industriji, bolnicah, domovih za starejše, bazenih, sanitarijah, 
savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh vodoodpornih površinah in 
površinah odpornih na alkalne raztopine.

Hitra površinska dezinfekcija za razkuževanje površin na osnovi alkohola. Vsebuje 
etanola
Za razkuževanje površin, materialov, opreme in pohištva. Registrirano sredstvo za 
razkuževanje površin, skladno s smernicami svetovne zdravstvene organizacije 
WHO. Biorazgradljivo
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RAZKUŽILO

RAZKUŽILO

KONCENTRAT ZA RAZKUŽEVANJE

Antibakterijske krpe in papir
Za čiščenje in razkuževanje površin predlagamo antibakterijske krpe ali papir v 
industrijskih rolah kjer je treba varno in učinkovito uničiti vse viruse, bakterije in 
glivice.


