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19. novembra 2020, 11:05

ochranné prostriedky proti COVID-19

1.jednorázové ochranné 3-vrstvové rúško Medical
eur bez DPH
minimálne balenie je 50ks

0,30/1ks
15,00/50ks

eur bez DPH

- zabezpečuje BFE 99% účinnosť antibakteriálnej filtrácie, čím poskytuje
zvýšenú ochranu pred baktériami, vírusmi, smogom, prachom, peľom.
- spĺňa európsku normu EN 14683:2019+AC:2019, ISO 22609:2004
- UMDNS kód: 12-447
- typ IIR (EN 14683)
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2.multifunkčný skener ATF-1612
Nenahraditeĺný pomocník pri vstupe do budov,fabrík,škôl,úradov,
jedálni,spoločenských miestností,nemocníc
kontroluje teplotu,nosenie rúšok,poprípade kontroluje aj tvár.Pozrite si video v
prílohe.

1.multifunkčný skener ATF-1612
bez DPH
2.multifumkčný skener ATF-1612H
3.multifunkčný skener ATF-1612L
4.multifunkčný skener ATF-1612N

1480,00 eur
1550,00
1550,00
1400,00

Skener používa tepelný infračervený zobrazovací snímač,ktorý detekuje 19200
bodov
v celom zornom poli,preto je ľahší,rýchlejší a presnejší,ako na trhu dostupné
prístroje
s termočlánkovým snímačom.
Bola pridaná nová funkcia WiFi a automatické odosielanie emailového
upozornenia.
V rámci ochrany osobnosti,zobrazovanie a ukladanie tváre sa dá vypnúť.
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3.ozónový generátor O3
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115,- eur bez DPH

O3 ozónový generátor na dezinfekciu priestorov. Sterilizátor O3 Ozone Generator,
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-Digitálne stlačenie tlačidla na kontrolu pracovného času 5/10/15/20/25/30 minút
-400mg / h výstup ozónu, plocha do 15 m2
-Zabíja baktérie na povrchu ovocia a zeleniny.,dezinfikuje potraviny,vysterilizujte vodu,pokožku,oblečenie...
-Čistenie vzduchu ,zabíja vírusi,detoxikácia, zabraňuje infekčným chorobám, škodlivým plynom, ako je formaldehyd pochádzajúci z
nového nábytku, maľovania a kobercov.
-Zdravotná starostlivosť
-Zabraňuje infekciám, ako je epifyt.
-Zabíja najškodlivejšie baktérie.
-Pomáha predchádzať mnohým kožným chorobám alebo ich kontrolovať.
-Pomáha urýchľovať metabolickú aktivitu pokožky, robí pokožku zdravšou a sviežejšou.
OZÓN má veľmi silné oxidačné schopnosti a silný dezinfekčný účinok. Tieto vlastnosti sa využívajú k úprave vody a vzduchu (ozonizácia
vody a vzduchu).
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