
ODZIEŻ JEDNORAZOWA

• przeznaczenie: zapewniają ochronę odzieży i obuwia przed zabrudzeniem w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym, w laboratoriach, gastronomii, służbie zdrowia

Czepek polipropylenowy
•  czepek typu Clip
•  zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę
•  kolory: biały, niebieski
Fartuch polietylenowy
•  zakładany przez głowę, wiązany z tyłu
•  wymiary (szerokość x długość x grubość):
 biały – 810 x 1250 x 0,18 mm
 niebieski – 850 x 1500 x 0,3 mm
Fartuch polipropylenowy
•  zapinany na napy
•  kolory: biały, niebieski
•  rozmiary: L-XXL
Zarękawek foliowy
•  doskonały jako przedłużenie rękawic
•  wymiary: długość: 400 mm, szerokość: 200 mm, grubość: 0,02 mm
Osłony na obuwie
•  zakończone praktyczną gumką
•  rozmiar uniwersalny

UBRANIE WODOOCHRONNE 101/001

EN 343
• przeznaczenie: stosowane wszędzie tam, gdzie praca jest wykonywana

w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych
• materiał: dzianina poliestrowa o gramaturze 350 g/m2, 

powleczona PVC (polichlorkiem winylu)
• składa się z kurtki ¾ z kapturem, ściągającym się w części twarzowej

oraz spodni ogrodniczek
• kurtka zapinana na napy
• regulowane szelki w spodniach
• szwy zgrzewane obustronnie prądem o wysokiej częstotliwości
• chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem
• kolory: niebieski, zielony, granatowy, czerwony, pomarańczowy, czarny, żółty, biały
• rozmiary: 48-62

KOMBINEZON SAFEGARD 76

EN 1149-1, EN 1073-2, EN 13982-1, EN 13034
• przeznaczenie: stosowany w przemyśle do ochrony przed niebezpiecznymi pyłami i lekkim 

opryskaniem mało niebezpiecznymi cieczami; używany do prac przy usuwaniu włókien 
azbestowych, ich transporcie i przeładunku oraz w procesach metalurgicznych i obróbki 
drewna; do prac związanych z odkażaniem i oczyszczaniem

• materiał: cztery warstwy polipropylenu SMS o wartości 55 g/m2

• jednorazowy
• pozwalający skórze oddychać
• zastosowany materiał charakteryzuje się wysokim stopniem przewiewności, miękkości 

i elastyczności, co znacząco poprawia komfort użytkowania
• kaptur kombinezonu składa się z 3 kawałków – został zaprojektowany w taki sposób, 

aby można było nosić elementy ochrony dróg oddechowych (półmaski lub maski 
całotwarzowe)

• wstawka poszerzająca część spodni w kroku poprawia dopasowanie do ciała 
i wytrzymałość kombinezonu

• ściągacze rękawów i nogawek uszczelniają kombinezon
• suwak na całej długości kombinezonu ułatwia wkładanie i zdejmowanie
• antyelektrostatyczny
• chroni przed skażeniem pyłami radioaktywnymi
• bardzo wytrzymały na rozerwanie i odporny na zniszczenia
• szwy spajane
• rozmiary: S-XXXL

DOZOWNIK I RĘCZNIKI WEPA

Dozownik Wepa Auto do ręcznika w roli
• przeznaczenie: stosowany do podawania i przechowywania 

ręczników
• bezdotykowy system wyciągania ręczników gwarantuje odpowiednią 

higienę
• system dozowania „autake” nie wymaga energii elektrycznej
• wymiary: szerokość 368 mm, wysokość 350 mm, głębokość 220 mm

Ręczniki Wepa Comfort HT
• przeznaczenie: stosowane do osuszania rąk
• materiał: mix celulozowo makulaturowy
• dwuwarstwowe
• długość rolki: 130 m
• bardzo dobre właściwości chłonne
• kolor: biały

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA HI-PREM

Hi-Prem Degreaser
• przeznaczenie: do usuwania resztek tłuszczu, oleju i białka 

w obszarze spożywczym
• może być stosowany na powierzchniach odpornych na zasady 

(np. podłogi i ściany)
• działa antykorozyjnie
• nie nadaje się do podłóg pokrytych powłoką oraz do powierzchni 

wrażliwych na działanie zasad
• pojemność: 1 l
Hi-Prem Forte
• przeznaczenie: środek do gruntownego czyszczenia
• rozpuszcza mocne zabrudzenia np. sadzę, zabrudzenia spalinami, 

tłuszcze maszynowe i oleje
• może być stosowany do separatorów oleju 

oraz do czyszczenia kontenerów i koszy na śmieci
• stosować wyłącznie na powierzchniach 

wodo- i zasadoodpornych
• pojemność: 1 l
Hi-Prem Universal
• przeznaczenie: do mycia posadzek
• może być stosowany do wszystkich powierzchni 

wodoodpornych
• pojemność: 1 l

DOZOWNIK I RĘCZNIKI TORK

Tork Reflex™ dozownik do czyściw centralnie dozowanych M4
• przeznaczenie: do czyściw centralnie dozowanych
• ograniczona konsumpcja oraz redukcja odpadów dzięki dozowaniu 

zawsze tylko 1 listka czyściwa
• całkowicie szczelny, może być stosowany na zewnątrz
• zabezpiecza czyściwo przed przypadkowym zalaniem 

lub zabrudzeniem
• wygodne pobieranie czyściwa tylko za pomocą jednej ręki
• wymiary: szerokość 252 mm, wysokość 310 mm, głębokość 240 mm

Tork Reflex™ czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeń M4
• przeznaczenie: do wycierania rąk, idealne do czyszczenia szkła
• materiał: włókna celulozowe i makulaturowe
• dopuszczone do kontaktu z żywnością
• nie pozostawia smug na szkle
• jednowarstwowe
• długość rolki: 300 m
• kolor: biały

RĘKAWICE 50-602 (SUN)

 Kategoria III, EN 388, EN 374, EN 421
• przeznaczenie: do prac porządkowych, do ogólnego stosowania tam, 

gdzie występuje wilgotne środowisko lub substancje chemiczne 
o delikatnym działaniu

• materiał: lateks
• odporne na chemikalia, chronią przed przenikaniem mikroorganizmów
• są flokowane

• chronią dłonie przed kontaktem z substancjami 
chemicznymi

• charakteryzują się wysoką jakością i dużą 
odpornością na zużycie

• długość: 300 mm
• grubość: 0,42 mm
• rozmiary: 7–10

RĘKAWICE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

• przeznaczenie: w lecznictwie, laboratoriach, w przemyśle spożywczym, do prac porządkowych.
Nimex Soft PF
KATEGORIA I; AQL 1,5
• materiał: nitryl
• bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, niż rękawice z lateksu czy PVC
• bezpudrowe
• posiadają fakturę na końcach palców dla lepszej chwytności
• rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Pevex Premium P  
KATEGORIA I; EN 455 1,2,3; AQL 1,5 
• materiał: winyl
• odporne na uszkodzenia mechaniczne, środki chemiczne o delikatnym działaniu
• lekko pudrowane
• minimalne ryzyko wywołanie alergii podczas stosowania
• rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
Gripex Premium PF
KATEGORIA I; EN 455 1,2,3; AQL 1,5
• materiał: lateks
• odporne na uszkodzenia mechaniczne, środki chemiczne o delikatnym działaniu
• bezpudrowe
• rozmiary: 6–10
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System SavePro™ 
  System SavePro™ to nowoczesne narzędzie dystrybucji, które jest magazynierem, 

który nigdy nie śpi! SavePro™ zawsze wie, jakie aktualnie stany magazynowe 
ma do dyspozycji. Wydaje produkty pracownikom tylko po wcześniejszej identyfikacji 
pracownika. Nie wyda pracownikowi produktu, który nie został mu przypisany. 
Co więcej, wyda mu go jedynie w ilości, którą Państwo dla niego zaplanujecie.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE WPROWADZENIE AUTOMATÓW SavePro™?
• Redukcja zużycia poprzez kontrolę każdej transakcji.
• Szybki i sprawny dostęp do produktów 24H/7 dni w tygodniu w najdogodniejszej 

lokalizacji.
• Zarządzanie magazynem. Szybkie i proste zaopatrzenie, zautomatyzowane 

zamówienia i kontrola towarów.
• Generowanie szczegółowych raportów, które są automatycznie wysyłane drogą 

elektroniczną do wszystkich zainteresowanych osób.
• Produkty zamówione do automatów SavePro™ jako towar przesyłkowy, pozostają 

własnością dostawcy do momentu ich użycia.
• Możliwość dokładnego określenia zużycia towarów w różnych działach.
• Możliwość skontrolowania, czy pracownicy otrzymali przydzielony sprzęt ochronny; 

system zarządza tym automatycznie, zapewniając w ten sposób ochronę prawną 
w razie wypadków w pracy.

• Zautomatyzowany proces zamówień, radykalnie zmniejszający
ilość pracy działu zakupów, BHP, controlingu.

Doradca Techniczny SavePro™: 
tel. kom. 601 921 498

KALOSZE 380 BV

 • przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym
• materiał: w całości wykonane z PVC
• podeszwy i obcasy chronią przed poślizgiem
• podszewka wykonana z nylonu
• chronią przed wilgocią i brudem
• damsko-męskie
• w kolorze biało-zielonym
• rozmiary: 35-47

SANDAŁY BEZPIECZNE W07, S1 SRC
EN 345  
• przeznaczenie: stosowane w przemyśle spożywczym
• materiał: wodoodporna Microfibra
• podnosek: kompozytowy
• poliuretanowa podeszwa zapewnia doskonałą ochronę 

przed poślizgiem, jest antyelektrostatyczna, olejoodporna 
i odporna na ścieranie

• zapinane na rzep
• absorbują energię w części piętowej
• rozmiary: 37-46

OKULARY OCHRONNE JAGUAR
Klasa 1F, EN 166
• przeznaczenie: do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych
• szybki wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu
• nieparujące, odporne na zarysowania
• wyposażone w miękkie noski
• regulowane długości zauszników
• lekkie

Każdego dnia w pracy i poza nią napotykamy na naszej drodze wiele zagrożeń. Z istnienia niektórych nawet nie zdajemy sobie sprawy. 
Spośród milionów mikroorganizmów z którymi mamy codziennie kontakt, wiele może okazać się groźnymi dla naszego zdrowia a nawet 
życia.
Są zawody, w których zachowanie odpowiedniej higieny jest nie tylko wymogiem, ale wręcz koniecznością. Pracując w służbie zdrowia, 
laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym oraz mając kontakt z żywnością, nie można pozwolić sobie na zaniedbanie kwestii czystości. 
Jesteśmy gotowi stanąć na straży porządku i czystości, by zapewnić Państwu niezbędne bezpieczeństwo. Posiadamy szeroki asortyment 
produktów, które w tym pomogą.
Nasza odzież jednorazowa jest doskonałej jakości, co sprawia, że jest wytrzymała i funkcjonalna. Rękawice spełniają wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa, są lekkie i wygodne, a przy tym niezwykle odporne na uszkodzenia. Dysponujemy również 
szeroką gamą środków czystości i artykułów higienicznych, które pomogą w walce ze szkodliwymi mikroorganiz-
mami.
Nasze wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz wsparcie sprawdzonych dostawców sprawia, 
że możemy i realizujemy nawet najtrudniejsze zamówienia.


