Κατάλογος προϊόντων για την πρόληψη
έναντι του Covid – 19
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής

Reval Αντισηπτικό χεριών
Το REVAL PLUS Hand Gel προσφέρει άμεση και
αποτελεσματική αντιβακτηριδιακή προστασία χωρίς τη
χρήση νερού ή σαπουνιού.
- Εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων σε 60’’
- Εξασφαλίζει την απόλυτη καθαριότητα των χεριών και
καταπολέμηση των μικροβίων, με τρόπο αξιόπιστο και
ασφαλή, καθώς είναι εγκεκριμένο από τον Ελληνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ)
- Παράλληλα, φροντίζει και περιποιείται τα χέρια, χωρίς
να τα αφυδατώνει, χάρη στην εξειδικευμένη του
σύνθεση με βιταμίνες και δερμοκοσμητικά βότανα
- Με άρωμα λεμόνι.
Διατίθεται σε συσκευασία 500ml και 1000ml.
Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ (Αριθμός αδείας: 30746/ 26-2010)
Κωδικός 500ml: 100-42-015
Κωδικός 1000ml: 100-42-016

Hearts Ήπιο Αντισηπτικό χεριών
Aντισηπτικό σε μορφή gel με 70%
αλκοόλη.
- Καθαρίζει και απολυμαίνει τα χέρια χωρίς
νερό.
- Σκοτώνει τα μικρόβια.
- Διατίθεται σε συσκευασία 4L.
- Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ (Αριθμός
αδείας: 5862307-08-2009)
Κωδικός 4L: 100-23-161

Αντισηπτικό υγρό μαντηλάκι
Ήπιο αντισηπτικό υγρό μαντηλάκι για τα
χέρια με αλκοόλη.
- Περιέχει αιθέρια έλαια ινδοκάρυδου και
Aloe Vera.
- Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ (Αριθμός
αδείας: 39584 / 31-03-2020)
Κωδικός: 100-42-007

Χειρουργική μάσκα μιας χρήσης, τύπου II
Υψηλής ποιότητας χειρουργική μάσκα με
φιλτράρισμα 3 στρωμάτων, ρυθμιζόμενο
κλιπ μύτης και εύκαμπτα λάστιχα.
- Άνετη στην αναπνοή
- Τέλεια εφαρμογή
- Κατασκευασμένη από υποαλλεργικό
υλικό
- Χωρίς λάτεξ
Συσκευασία: Πακέτο 10 τεμαχίων
Κωδικός: 135-02-015

Χειρουργική μάσκα μαύρη μιας χρήσης, τύπου II
Υψηλής ποιότητας χειρουργική μάσκα σε
μαύρο χρώμα, με φιλτράρισμα 3
στρωμάτων, ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης και
εύκαμπτα λάστιχα.
- Άνετη στην αναπνοή
- Τέλεια εφαρμογή
- Κατασκευασμένη από υποαλλεργικό
υλικό
- Χωρίς λάτεξ
Συσκευασία: Πακέτο 10 τεμαχίων
Κωδικός: 135-02-026

Μάσκα ΚΝ95, λευκή
Η μάσκα ΚΝ95 είναι κατασκευασμένη από υλικά που
δεν τρίβονται στο πρόσωπο και δεν δημιουργούν
ερεθισμούς. Είναι σχεδιασμένη για να εφαρμόζει τέλεια
γύρω από το στόμα και τη μύτη του χρήστη.
Η αποτελεσματικότητα της μάσκας ΚΝ95 είναι
95%.Φιλτράρει ιούς, βακτήρια, σκόνη, ρύπανση,
σταγονίδια.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
- Η εσωτερική στρώση ενεργού άνθρακα φιλτράρει
επιβλαβή αέρια και μυρωδιές.
- Αναδιπλούμενη για να την έχετε μαζί σας όπου
βρεθείτε.
- Ελαστικοί ιμάντες στήριξης.
- Απαλή επίστρωση για να μην ερεθίζει το δέρμα.
- Πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές EU CE

Κωδικός: 135-02-038

Μάσκα ΚΝ95, μαύρη
Η μάσκα ΚΝ95 είναι κατασκευασμένη από υλικά που
δεν τρίβονται στο πρόσωπο και δεν δημιουργούν
ερεθισμούς. Είναι σχεδιασμένη για να εφαρμόζει τέλεια
γύρω από το στόμα και τη μύτη του χρήστη.
Η αποτελεσματικότητα της μάσκας ΚΝ95 είναι
95%.Φιλτράρει ιούς, βακτήρια, σκόνη, ρύπανση,
σταγονίδια.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
- Η εσωτερική στρώση ενεργού άνθρακα φιλτράρει
επιβλαβή αέρια και μυρωδιές.
- Αναδιπλούμενη για να την έχετε μαζί σας όπου
βρεθείτε.
- Ελαστικοί ιμάντες στήριξης.
- Απαλή επίστρωση για να μην ερεθίζει το δέρμα.
- Πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές EU CE

Κωδικός: 135-02-037

Μάσκα ΚΝ95 παιδική σε διάφορα σχέδια
Η μάσκα ΚΝ95 είναι κατασκευασμένη από υλικά που
δεν τρίβονται στο πρόσωπο και δεν δημιουργούν
ερεθισμούς. Είναι σχεδιασμένη για να εφαρμόζει τέλεια
γύρω από το στόμα και τη μύτη του χρήστη.
Η αποτελεσματικότητα της μάσκας ΚΝ95 είναι
95%.Φιλτράρει ιούς, βακτήρια, σκόνη, ρύπανση,
σταγονίδια.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
- Η εσωτερική στρώση ενεργού άνθρακα φιλτράρει
επιβλαβή αέρια και μυρωδιές.
- Αναδιπλούμενη για να την έχετε μαζί σας όπου
βρεθείτε.
- Ελαστικοί ιμάντες στήριξης.
- Απαλή επίστρωση για να μην ερεθίζει το δέρμα.
- Πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές EU CE

Κωδικός: 135-02-039

Βαμβακερή μάσκα πολλαπλών χρήσεων
Υφασμάτινη μάσκα προστασίας, άνετη, με
διπλό 100% βαμβακερό ύφασμα φιλικό
στο δέρμα.
- Επαναχρησιμοποιούμενη, πλένεται και
σιδερώνεται.
- Διαθέσιμα χρώματα: Λευκό και Μαύρο
Κωδικός: 135-02-011

Βαμβακερή μάσκα πολλαπλών χρήσεων
με πιέτες
Υφασμάτινη μάσκα προστασίας, με διπλό
βαμβακερό ύφασμα με τρεις πιέτες για
εύκολη προσαρμογή στο πρόσωπο.
- Επαναχρησιμοποιούμενη, πλένεται και
σιδερώνεται.
- Διαθέσιμα χρώματα: Μπεζ, σιέλ και
μαύρο.
Κωδικός: 135-02-013

Ασπίδα υγιεινής προστασίας πολλαπλών χρήσεων
(Half Face)
- Η βάση της ασπίδας είναι από PLA (βιοδιασπώμενος
πολυεστέρας ) υλικό φιλικό για τον χρήστη και για το
περιβάλλον.
- Το προστατευτικό της ασπίδας είναι κατασκευασμένο από
υλικό PET (πλαστικό πολυμερές).
- To κομμάτι της πρόσοψης βγαίνει, απολυμαίνεται και
επαναχρησιμοποιείται.
- Όταν φθαρεί η πρόσοψη αντικαθίσταται με μεμονωμένο
ανταλλακτικό.
- Κάθε μάσκα είναι συσκευασμένη σε νάιλον περιτύλιγμα.
- Οι μάσκες κατασκευάζονται στην Ελλάδα.
Κωδικός: 135-02-016
Κωδικός ανταλλακτικού: 135-02-017

Ασπίδα υγιεινής προστασίας πολλαπλών χρήσεων
(Full Face)
- Καλύπτει όλο το πρόσωπο και εξασφαλίζει μέγιστη
προστασία στα μάτια και στο στόμα.
- Είναι αντιθαμβωτική (δεν θολώνει).
- Μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά και μάσκα.
- Είναι ιδιαίτερα ελαφριά.
- Διαθέτει ρυθμιζόμενο σκελετό που προσαρμόζεται
ανάλογα με το μέγεθος του κεφαλιού.
- Το προστατευτικό της ασπίδας είναι κατασκευασμένο
από υλικό PET (πλαστικό πολυμερές).
Κωδικός: 135-02-014

Προσωπίδα προστασίας πολλαπλών χρήσεων
με γυαλιά
- Καλύπτει όλο το πρόσωπο και εξασφαλίζει μέγιστη
προστασία στα μάτια και στο στόμα.
- Είναι αντιθαμβωτική (δεν θολώνει).
- Μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά και μάσκα.
- Είναι ιδιαίτερα ελαφριά και ξεκούραστη.
- Είναι one size.
- Το προστατευτικό της ασπίδας είναι κατασκευασμένο
από υλικό PET (πλαστικό πολυμερές).
Κωδικός: 135-02-028

Γάντια προστασίας μιας χρήσης
Προσφέρουν αυξημένη προστασία αλλά και άνεση σε
πολύωρη χρήση.
Χαρακτηρίζονται απο την ιδιαίτερη ανθεκτικότητα τους
σε τρυπήματα και σχισίματα καθώς και απο την
αυξημένη προστασία που προσφέρουν έναντι σε
μικρόβια, χημικά και λάδια.
Προτείνονται για εφαρμογές όπου απαιτείται αυξημένη
προστασία, καθώς επίσης και σε χώρους εστίασης και
μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων.
Υλικό: Λάτεξ, Νιτρίλιο, Βινύλιο
Χρώμα: Μπλε και Μαύρο
Κωδικός: Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

Φόρμα προστασίας ολόσωμη
Φόρμα προστασίας ολόσωμη, με φερμουάρ και
ενσωματωμένη κουκούλα.
Διαθέτει λαστιχάκια στην κουκούλα, στη μέση, τα χέρια
και τα πόδια και φερμουάρ μπροστά για εύκολη
τοποθέτηση και αφαίρεση.
Προστατεύει από υγρά, σταγονίδια, σωματίδια και άλλες
ουσίες να έρθουν σε άμεση επαφή με τα ρούχα και το
δέρμα.
Υλικό: Non woven
Χρώμα: Λευκό
Κωδικός: 101-02-074

Ποδιά πλαστική μιας χρήσης
Ποδιά πλαστική μιας χρήσης από ειδικού τύπου
πλαστικό.
- Είναι αδιάβροχη προσφέροντας προστασία από υγρά.
- Είναι ημιδιαφανής με σχήμα που εφαρμόζει καλά στο
σώμα και ταιριάζει σε όλους τους σωματότυπους.
Κωδικός: 101-01-001

Ποδονάρια μιας χρήσης πλαστικά
Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό
υλικό.
- Είναι αδιάβροχα ενώ περιμετρικά διαθέτουν λάστιχο
ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών.
- Κατάλληλα για κάθε χώρο που απαιτεί αυστηρές
συνθήκες υγιεινής.
Κωδικός: 101-01-063

Διάφανη συσκευασία μιας χρήσης για control
τηλεόρασης / κλιματιστικού.
Διάφανη συσκευασία μιας χρήσης για control
τηλεόρασης / κλιματιστικού.
Αποτελεί την πιο κατάλληλη λύση για ξενοδοχεία,
ενοικιαζόμενα δωμάτια & air bnb σύμφωνα με τα νέα
πρωτόκολλα υγείας.
Έχει εύκολο κλείσιμο με αυτοκόλλητη ταινία.
Διάσταση: 22,5 x 12,5 cm
Κωδικός: 116-46-021

Προστατευτικό κάλυμμα ξαπλώστρας
Προστατευτικό κάλυμμα ξαπλώστρας, αδιάβροχο,
επαναπλενόμενο. Κατάλληλο για την προστασία των
λουόμενων σε παραλίες, beach bar & ξενοδοχεία.
Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.
- Υδρόφοβο 100% PP.
- Με λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή.
- Ανακυκλώσιμο προϊόν. ♻
- Ελληνικής κατασκευής "
Διαστάσεις: 0,80m x 2,20m & 1,60m x 2,25m

BIONET Καθαριστικό – Απολυμαντικό
επιφανειών και σκευών
- Εξαφανίζει τους παθογόνους
μικροοργανισμούς.
- Γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη και
σημάδια.
- Διατίθεται σε συσκευασία 1L.
- Εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο
Κράτους (44438/ 15-12-2004)
- Διαθέτει πιστοποίηση HACCP.
Κωδικός: 100-44-005

Reval Plus Home Καθαριστικό – Απολυμαντικό
επιφανειών, 1000ml
Η σύνθεση του Reval Plus Home εξασφαλίζει την
καθαριότητα και την απολύμανση των επιφανειών με
τον πιο εύκολο και εύχρηστο τρόπο.
Εξουδετερώνει τους κοινούς παθογόνους
μικροοργανισμούς σε όλες τις επιφάνειες, προστατεύοντας
με τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή καθώς είναι
εγκεκριμένo από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(Ε.Ο.Φ).
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ: 27730/ 8-4-2013)
Οδηγίες χρήσης: Ψεκάστε από απόσταση 20-25 εκ.
επάνω στην επιφάνεια που θέλετε να απολυμάνετε. Δεν
χρειάζεται ξέβγαλμα.
Κωδικός: 100-44-009

Απολυμαντικό - Καθαριστικό spray επιφανειών Klinex
Professional, 750ml
- Εξουδετερώνει το 99,99% των βακτηρίων, μυκητών,
ζυμομυκητών και ιών (συμπεριλαμβανομένων των
κορονοϊών)
- Ασφαλές για χρήση σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων
- Εξατμίζεται τελείως, χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
- EN14476, EN1276
Κωδικός: 100-44-010

Απολυμαντικό - Καθαριστικό επιφανειών Klinex Pro
Formula 3 in 1, 5L
Το Κlinex Professional Active Gel καθαριστικό με ενεργό
χλώριο είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό σκληρών
επιφανειών.
- Σύνθεση σε μορφή gel για καλύτερη εφαρμογή
- Εξουδετερώνει το 99,99% των βακτηρίων, μυκητών,
ζυμομυκητών και ιών (συμπεριλαμβανομένων των
κορονοϊών)
Κωδικός: 100-14-064

Reval Plus Home – Απολυμαντικό spray επιφανειών,
150ml
Η σύνθεση του Reval Plus Home σε μορφή spray εξασφαλίζει
την καθαριότητα και την απολύμανση των επιφανειών με
τον πιο εύκολο και εύχρηστο τρόπο.
Εξουδετερώνει τους κοινούς παθογόνους μικροοργανισμούς σε
όλες τις επιφάνειες, προστατεύοντας με τρόπο αποτελεσματικό
και ασφαλή καθώς είναι εγκεκριμένo από τον Ελληνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ).
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ: 27730/ 8-4-2013)
Οδηγίες χρήσης: Ψεκάστε από απόσταση 20-25 εκ. επάνω
στην επιφάνεια που θέλετε να απολυμάνετε. Δεν χρειάζεται
ξέβγαλμα.
Κωδικός: 100-44-008

Πανί καθαρισμού ακροφυσίου μηχανής καφέ με
μικροΐνες
Εξειδικευμένο πανί για τον καθαρισμό του
ακροφυσίου της μηχανής καφέ και ολόκληρης της
μηχανής.
- Το μόνο πιστοποιημένο πανί της αγοράς για
επαφή με τρόφιμα / γάλα.
- Αντέχει εως και 250°C.
- Πλένεται εύκολα μέχρι 40 φορές στους 90°C
χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του.
Συσκευασία: 10 τεμάχια
Διάσταση: 43x32cm
Κωδικός: 109-28-019

Πανί γενικού καθαρισμού αντιβακτηριδιακό
Το κορυφαίο πανί της διεθνούς αγοράς για
χώρους εστίασης.
- Πιστοποιημένο με HACCP για επαφή με
τρόφιμα και επιφάνειες επεξεργασίας
τροφίμων.
- Συσκευασία: 25 τεμάχια
- Διάσταση: 51x36cm
Κωδικός: 109-28-039

Πανί καθαρισμού με μικροΐνες αντιβακτηριδιακό
Ειδικό πανί υγειονομικού ενδιαφέροντος για την
καθαριότητα σε ανοξείδωτες και γυάλινες επιφάνειες,
σε χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων
- Εγκλωβίζει το 99,9% των βακτηριδίων από τις
επιφάνειες που καθαρίζει.
- Έχει μεγάλη απορροφητικότητα στα έλαια.
- Με αντιβακτηριδιακή δράση.
- Με πιστοποίηση HACCP για άμεση επαφή με
τρόφιμα.

Συσκευασία: 5 τεμάχια
Διάσταση: 34x40cm
Κωδικός: 109-28-040

Συσκευή αντισηπτικού αυτόματη SD10, λευκή
Αυτόματη touch free (με
φωτοκύτταρο) λευκή επιτοίχια συσκευή για
αντισηπτικό χεριών.
Κατάλληλη για κάθε χώρο εστίασης και
βοηθά στην πρόληψη των
επιμολύνσεων, δίνοντας λύση σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους, που
απαιτούν αυξημένα επίπεδα υγιεινής.
Προσαρμόζεται και σε επιδαπέδιο stand.
Χωρητικότητα: 1.000ml
Κωδικός: 144-12-021

Επιδαπέδιο Stand αντισηπτικής συσκευής
To επιδαπέδιο stand είναι μέρος μιας
ολοκληρωμένης και έξυπνης λύσης περιποίησης
χεριών που σχεδιάστηκε για την πρόληψη των
επιμολύνσεων, δίνοντας λύση σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους, που απαιτούν αυξημένα
επίπεδα υγιεινής.
Μοντέρνος σχεδιασμός.
Διατίθεται σε γκρι και μαύρο χρώμα.
Κωδικός: 144-12-016
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