OFERTA DLA ŻŁOBKÓW,
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
Oferta ważna od 27 kwietnia 2020 r.

3 warstwy
SZYBKA
I SKUTECZNA
DEZYNFEKCJA
RĄK ORAZ
POWIERZCHNI

DZIAŁANIE
WIRUSOBÓJCZE

70% ETANOLU
I GLICERYNA
WIRUSOBÓJCZY!

29,00 netto

23,

włóknina

3,00

szt.
netto

WIELKA
PROMOCJA

00

warstwa melt-brow
w celu ochrony układu
oddechowego

-20%

netto

wodoodporna włóknina

ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK
JEDNORAZOWA MASECZKA NA TWARZ
(50 SZTUK)
– Jednorazowa maseczka na twarz o szerokim zastosowaniu dla
różnych branż
– Ochrona przed mikroorganizmami, patogenami, cząsteczkami
– Możliwość zakrycia nosa, ust i szczęki
– Trzy warstwy wykonane z włókniny oraz filtru tkaninowego
– Minimalne zamówienie dla dystrybutorów – 800 szt. (16 opak.)

– Profesjonalny żel do higienicznej dezynfekcji skóry rąk o działaniu
wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym.
– Produkt zawiera 70% etanolu i glicerynę, która ma za zadanie
zapobiec nadmiernemu wysuszeniu się skóry rąk.
– Preparat gotowy do użycia.

557310

Kod

50 szt.

Ilość w opakowaniu

uniwersalny

Rozmiar

14,

WIELKA
PROMOCJA

90

-25%

netto

99,00 netto

84,

WIELKA
PROMOCJA

00

-15%

netto

PŁYN ANTYBAKTERYJNY I WIRUSOBÓJCZY 1L
WRAPSTER

TEDEX TD 70
PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI

– Płyn antybakteryjny, bakteriobójczy przeznaczony do dezynfekcji
powierzchni wodoodpornych.
– Zbudowany na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
bez etanolu, aldehydów i fenoli zapewnia pełną ochronę przed
zakażeniami.
– Produkt w skuteczny sposób niszczy wszystkie bakterie.
– Zalecany zarówno do powierzchni mających, jak i niemających
kontaktu z żywnością.
– Preparat można stosować na wszelkich powierzchniach ponadpodłogowych oraz podłogowych m.in.: plastikowych, pokrytych emalią,
szklanych, stalowych, marmurowych, lustrzanych.

– Szybki w użyciu płyn do profesjonalnej dezynfekcji rąk oraz
powierzchni.
– Wykazuje działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.
– Produkt zawiera 70% alkoholu etylowego.
– Dzięki zawartości gliceryny łagodzi wysuszanie dłoni.
– Stanowi higieniczną dezynfekcję już w 30 sekund.
– Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godzin.
– Produkt wpisany na listę produktów biobójczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.
– Produkowany w Polsce.

237236

Kod

1l

Pojemność

150,00 / 184,50

Cena za opakowanie (netto / brutto)

237175

Kod

3,00 / 3,69

Cena za sztukę (netto/brutto)

19,90 netto

1l

Pojemność

Stara cena (netto / brutto)

29,00 / 31,32

Stara cena (netto / brutto)

19,90 / 24,48

Nowa cena (netto / brutto)

23,00 / 24,84

Nowa cena (netto / brutto)

14,90 / 18,33

PRZY ZAMÓWIENIU
POWYŻEJ
1000 PLN NETTO
TRANSPORT

GRATIS!

237229

Kod

5l

Pojemność
Stara cena (netto / brutto)

99,00 / 106,92

Nowa cena (netto / brutto)

84,00 / 90,72

PRZY ZAMÓWIENIU
POWYŻEJ
1000 PLN NETTO
TRANSPORT

GRATIS!

199,00

netto

70% ETANOLU
I GLICERYNA

24,00

WIRUSOBÓJCZY
O PRZEDŁUŻONYM
DZIAŁANIU
DO 3 GODZIN

WIRUSOBÓJCZY!

netto

129,00 netto

109,

WIELKA
PROMOCJA

00

-15%

netto

159,00 netto

119,

WIELKA
PROMOCJA

00

-25%

netto

od
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19,

WIELKA
PROMOCJA

00

netto

DO

PRZYŁBICA OCHRONNA

OSŁONA Z PLEXI

ŻEL DO DEZYNFEKCJI DO RĄK

DE-ZAL E PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK ANTY COVID 5L

PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

– Chroni skórę twarzy, nos, oczy i usta, a dzięki temu zmniejsza
ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania chorób.
– Lekka i odporna na środki dezynfekujące.
– Osłona wykonana z miękkiego PCV o grubości 2 mm.
– Posiada atest PZH.
– Pasek hips grubość 1,5 mm.
– Pianka z tworzywa sztucznego.
– Gumka.

– Osłona zapewnia bezpieczeństwo w trakcie obsługi klienta
wszędzie tam gdzie kontakt jest bezpośredni: sklepy, markety,
apteki, punkty usługowe.
– Wykonana z grubej plexi co zapewnia odpowiednią sztywność
bez konstrukcji wzmacniających przy zachowaniu wysokiej
transparentności.

– Profesjonalny żel do higienicznej dezynfekcji skóry rąk o działaniu
wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym.
– Produkt zawiera 70% etanolu i glicerynę, która ma za zadanie
zapobiec nadmiernemu wysuszeniu się skóry rąk.
– Preparat gotowy do użycia.

– Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym.
– Skuteczne działanie ANTY COVID 19.
– Posiada zdolność kumulowania się w naskórku do 3 h.
– Niszczy drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach skóry.
– Zawiera substancje natłuszczające i nawilżające, zapobiegające
wysuszaniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry.
– Gotowy do użycia.
– Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 0163/TP/2020.

– Profesjonalny preparat o działaniu dezynfekującym.
– Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni.
– Zastosowanie: meble kuchenne, półki, stoły, szafki, kasy,
blaty, lady, powierzchnie szklane, itp.
– Działanie bakteriobójcze i wirusobójcze.
– 70% alkoholu etylowego.
– Gotowy do użycia.

Kod

570937

Kod

Wymiary

200x280 mm

Wymiary

Cena (netto / brutto)

24,00 / 29,52

Cena (netto / brutto)

570951
850x700 mm
199,00 / 244,77

Kod
Pojemność

237182
5l

Kod
Pojemność

237212
5l

Kod
Pojemność

237199

-15%

237205

1l

5l

Stara cena (netto / brutto)

129,00 / 139,32

Stara cena (netto / brutto)

159,00 / 171,72

Stara cena (netto / brutto)

23,00 / 24,84

89,00 / 96,12

Nowa cena (netto / brutto)

109,00 / 117,82

Nowa cena (netto / brutto)

119,00 / 128,52

Nowa cena (netto / brutto)

19,00 / 20,52

79,00 / 85,32

Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Hendi Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.

