
NAZWA PRODUKTU OPIS PRODUKTU KOD CENA NETTO 

HYGIENIC DES FORTE 0,9 KG 

Płynny środek do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni oparty na bazie alkoholu 

etylowego. Do stosowania w przetwórstwie 

żywności (zgodny z HACCP), farmacji, 

zakładach opieki zdrowotnej oraz w 

obiektach użyteczności publicznej. Skuteczny 

wobec większości drobnoustrojów

4460100808 36,80            

HYGIENIC PLUS 1 KG

Czyści i dezynfekuje wszystkie powierzchnie. 

Przeznaczony specjalnie do powierzchni do 

leżenia ( solaria, sauny, łaźnie parowe, 

leżanki do masażu, urządzenia fitness). 

Pozostawia przyjemny zapach.

45,07            

HYGIENIC DESperfect 10 kg 

Środek dezynfekujący o doskonałym 

działaniu czyszczącym. Szczególnie nadaje sie 

do przemysłu spożywczego, wolny od QAVs. 

Nie zawiera aldehydow, fenoli i Alkoholi. Ze 

wglądu na krótki czas działania przy niższym 

dozowaniu idealnie na- daje się do 

stosowania w środowiskach opieki 

zdrowotnej. Nie nadaje sie na nie-

utwardzone drewno, aluminium i szkle 

akrylowym.

4460101211 421,81          

HYGIENIC 3000 10 KG 

Wysokoskoncentrowany płyn do mycia i 

dezynfekcji. Idealny dla profilaktyki 

utrzymania czystości i dezynfekcji w 

szpitalach. Skuteczny przeciwko bakteriom, 

grzybom, zarazkom, wirusom (także HIV, 

żółtaczka typu B). Doskonały dla sektora 

medycznego, żłobków, przedszkoli, 

przychodni, basenów, kuchni przemysłowych 

(HACCP), przemysłu spożywczego. 

Zatwierdzony przez OGHMP oraz DGHM.

460100411 369,35          

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 



HYGIENIC desCAPS 80X5G

Koncentrat dezynfekujący w pastylkach 

zawierajacy kwaa nadoctowy o bardzo 

wysokiej skuteczności, działający na całym 

spektrum.  Pastylki, są rozpuszczalne w 

wodzie i pozwalają na praktyczne, 

bezpyłowe i bezpieczne dozowanie

4460101333 185,00          

SOKO SHIPER CL  - 5 KG 

Detergent chlorowy do odkażania 

przeznaczony do czyszczenia powierzchni i 

usuwania odpadów oraz złych zapachów. 

Sanityzuje dzięki podchlorynowi sodowemu 

(wybielacz). Posiada bardzo szerokie 

zastosowanie, idealny do czyszczenia: 

korytarzy, ścian, podłóg, mebli, klamek, 

poręczy, uchwytów, drzwi, tworzyw 

sztucznych, stali nierdzewnej,  pomieszczeo 

magazynowych, klatek schodowych, kubłów 

na śmiecie, przystanków autobusowych, 

betonu, asfaltu itd.

56,15            



PLUM DISINFECOR 85% 

Żel do dezynfekcji z efektrm natłuszczania. 

Do skuteczngo usuwania bakterii i wirusów z 

rąk, do uzytku w szpitalach. Zatwierdzony wg 

europejskiej normy EN 12054 i EN 1500

Butelka 150 ml 3962 28,00            

butelka z dozownikiem 600 ml 3964 59,50            

worek 1 ltr 3766 59,50            

chusteczka jednorazowa 600901 1,90              

SANI GEL 75% 100  ML 

SEPTA SINE CID 5 LTR 

310,80          

LUNA SEPT liquid SENSITIVE 700ML

Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji 

rąk. Skuteczny wobec bakterii, drożdży, 

wirusów z otoczka i norowirusów. 

Szczególnie tolerancyjny dla wrażliwej skóry. 

Testowany dermatologicznie. Bezzapachowy 

i bez barwinkiów. 

4110705804 56,61            

LUNA SEPT liquid PLUS 700ML

64,40            

MASECZKI OCHRONNE

Jedorazowe maseczki chorugiczne, 3-

warstowe. 

Opakowanie zbiorcze 20 szt. 98,00            

Opakowanie zbiorcze 50 szt. 245,00          

Septa Sine Cid H1 jest profesjonalnym 

alkoholowym 90% płynem do dezynfekcji 

rąk. Skuteczny w pełnym spektrum bakterii, 

drożdżaków i wirusów.

Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji 

rąk. Skuteczny wobec bakterii, drożdży, 

wirusów z otoczka i norowirusów. 

4110704603

DEZYNFEKCJA RĄK

Produkt do szybkiej dezynfekcji rąk na bazie 

alkoholu. Produkt kosmetyczny przebadany 

mikrobiologicznie oraz dermatologicznie.

18,50            


