ul. Izydy 2, 81-601 Gdynia

Turystyczny
zestaw higieniczny
Komplet niezbędnych produktów higienicznych w poręcznej kosmetyczce. Niezbędne
akcesoria higieniczne pod ręką, w jednym
miejscu! Ten praktyczny gadżet świetnie
sprawdzi się podczas podróży jak i podczas
codziennych obowiązków np. w miejscu
pracy.

Mały

Duży

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

3 x maseczka
2 x chusteczka antybakteryjna
2 x rękawiczki lateksowe
1 x bandana wielofunkcyjna
1 x żel antybakteryjny 30 ml

5 x maseczka
2 x chusteczka antybakteryjna
2 x rękawiczki lateksowe
1 x bandana wielofunkcyjna
1 x żel antybakteryjny 50 ml

Grupa znakowania - Sitodruk

Grupa znakowania - Sitodruk

Rozmiar produktu - 15 x 2,5 cm

Rozmiar produktu - 15 x 2,5 cm

Art.: SG9090

Art.: SG9091
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Skorzystaj
z gotowego projektu
lub stwórz własny!

Maseczka ochronna

Art.: SG9989
Maseczka ochronna wykonana
z przyjemnej w dotyku mikrofibry 210g/m²,
mocowana na elastyczne gumki. Maseczka
pakowana jednostkowo w woreczek foliowy. W celu ponownej dezynfekcji maseczki, należy wyprać ją w 60°C a następnie
mrozić przez 6 godzin lub wyprać w 40°C,
wyprasować i mrozić przez 6 godzin.
Grupa znakowania - Sublimacja
Rozmiar produktu - 18 x 23,5 cm

Maseczka
ochronna dziecięca

Art.: SG9987

Rozmiar produktu - 15 x 20,5 cm

3

Chusteczki w pudełku

Art.: 60492
Chusteczki 3-warstwowe (60 szt.)
umieszczone w ekologicznym
dełku, wykonanym z papieru
pochodzącego z recyklingu.
Grupa znakowania
Sitodruk, Etykieta
Rozmiar produktu
11,5 x 11,5 x 11,5 cm

Mydło w papierku

Art.: EG0546mc
Mydło w papierku wyposażone
jest w swój własny pojemnik, który
mieści się w torebce, kieszeni lub
portfelu. W opakowaniu znajduje się
20szt. jednorazowych mydełek.
.Grupa znakowania - Tampodruk
Rozmiar produktu - 6 x 4 cm

Idealne
w podróży

4

20 sztuk
w opakowaniu
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Delikatne
zdobienie

Bandana 2w1

Art.: CC5000.00
Dwukolorowa bandana, która idealnie
sprawdzi się do zakrywania twarzy.
Górna część została wyprofilowana
do kształtu nosa. Posiada podwójny
materiał.
Grupa znakowania
Termotransfer
Rozmiar produktu
25 x 25 cm

Wielofunkcyjny komin

Art.: IP380386
Komin na szyję, który
sprawdzi się także jako
maseczka lub opaska. Idealnie
sprawdzi się podczas
joggingu.
Grupa znakowania
Termotransfer
Rozmiar produktu
48 x 24 cm
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Przyłbica ochronna

Regulowana osłona

Elastyczna opaska

Art.: SG9092
Najwyższej jakości przyłbica ochronna wykonana
z przezroczystego poliwęglanu (PC), odporna na środki dezynfekujące na bazie
alkoholu oraz inne substancje czyszczące. Mocowanie na gumkę
z wygodną regulacją rozmiaru. Osłona czołowa wyklejona miękką pianką
zapewniającą komfort użytkowania. Osłona przyłbicy wykonana jest ze sztywnego
arkusza 0,75-0,8 mm poliwęglanu. Materiał zapewnia wysoką wytrzymałość
mechaniczną, elastyczność oraz doskonałą przejrzystość (przepuszczalność
światła 92%).Poliwęglan charakteryzuje się bardzo niską elektrostatycznością,
dzięki czemu osłona nie przyciąga drobinek kurzu ani włosów.

Certyfikat CE

Grupa znakowania - Tampodruk, druk cyfrowy UV, etykieta
Rozmiar produktu - 22 x 35 cm
6

Żel antybakteryjny 50ml SeptMedic
Art.: SG930250
Antybakteryjny, łagodzący żel do zapewnienia
odpowiedniego poziomu higieny rąk bez użycia wody.
Produkt do stałego, codziennego użytku.
Stosowanie:
Niewielką ilość żelu nałożyć na skórę dłoni.
Wmasować i pozostawić do wchłonięcia.
- 65% alkoholu
- przebadany dermatologicznie
- nie wymaga użycia wody
Grupa znakowania
Etykieta
Rozmiar produktu
11,8 x 3,6 cm

Wygodny dozownik

OLU
ALKOH

Składniki aktywne:
Konopie siewne (Canabis sativa L.) - źródło
kannaboidów, witamin, minerałów, protein i fitosteroli
- łagodzą uczucie suchości i podrażnienia, działają
antyoksydacyjnie. Aloes - działa nawilżająco i łagodząco,
kojąc podrażnienia różnego pochodzenia. Panthenol
- łagodzi i regeneruje - pobudza procesy podziałów
komórkowych w związku z tym przyspiesza gojenie
podrażnień

Zamów produkt z własna etykietą.
Powyżej przykładowe realizacje.
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Skład:
Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Propuylene Glycol,
D-Panthenol, Cannabis Sativa Seed Extract, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Carbomer, Triethanloamine,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerine, Parfum, Limonene.

Wygodny dyspeser
idealnie sprawdzi
się w miejscu pracy

Żel antybakteryjny

Art.: SG929803 30ml
Art.: SG929904 40ml
Kieszonkowy rozmiar

Zaprojektuj
indywidualną etykietę

Antybakteryjny, łagodzący żel do
zapewnienia odpowiedniego poziomu
higieny rąk bez użycia wody. Produkt do
stałego, codziennego użytku.
Skład: Alcohol Denat, Aqua, Glycerin,
Propuylene Glycol, D-Panthenol,
Cannabis Sativa Seed Extract, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Carbomer,
Triethanloamine, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglicerine, Parfum, Limonene.
Grupa znakowania
Etykieta
Rozmiar produktu
30ml - 4 x 3 x 9 cm / 40ml - 4 x 3 x 10,5 cm
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Urządzenie do dezynfekcji telefonu

Bezdotykowe narzędzie dezynfekujące

Art.: EG0547

Art.: EG0548

Maszyna do sterylizacji telefonów komórkowych i nie
tylko. Za pomoca bakteriobójczej technologii światła
UV pozwala nam na dezynfekcję małych przedmiotów
takich jak maski, okulary, klucze oraz zegarki. Posiada
dwustronne, podwójne lampy UV, które sa wyłaczane
automatycznie po 6 minutach. Maszyna posiada
wbudowany zbiornik do aromaterapii. Jest w stanie
pomiescić 8-calowy telefon komórkowy.
Grupa znakowania - Tampodruk, druk cyfrowy

Narzędzie dezynfekujące dzięki któremu skutecznie ograniczysz ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii. Jedna końcówka
umożliwi na przykład bezdotykowe wciśnięcie guzika w
windzie, druga posłuży do otwierania drzwi czy szuflad.
Po użyciu i złożeniu narzędzia, używane końcówki zostaną
zdezynfekowane dzięki wkładkom nasączonym środkiem
antybakteryjnym. Kieszonkowy rozmiar sprawia, że
narzędzie jest łatwe w przenoszeniu, bez problemu zmieści
się w kieszeni czy torebce i będzie zawsze pod ręką.
Grupa znakowania - Tampodruk

Rozmiar produktu - 21 x 11 x 4,4 cm

Rozmiar produkt - 11,5 x 2,5 x 3 cm

Chusteczka do dezynfekcji

Chusteczki higieniczne

Art.: SG9988

Art.: 68669

Chusteczka do dezynfekcji rąk i różnych powierzchni
odpornych na alkohol. Chusteczka ma działanie: bakteriobójcze, wirusobójcze, antygrzybiczne. Składniki
aktywne: Etanol 83,5%, Bifenyl 2-ol 0,15%.
Sposób użycia: Przetrzyj ręce lub powierzchnię, którą
chcesz wyczyścić przez 30 sekund i pozostaw do
wyschnięcia.

Opakowanie chusteczek higienicznych. Zawiera 10 sztuk
wysokiej jakości 3-warstwowych chusteczek. Niezwykle
delikatne, chronią nos przed podrażnieniem. Logotyp można
umieścić na etykiecie, którą naniesiemy na opakowanie.

Grupa znakowania - Etykieta

Grupa znakowania - Etykieta

Rozmiar produktu - 14 x 20 cm - chusteczka
8 x 6 cm - opakowanie

Rozmiar produktu
7,3 x 5,2 x 2,7 cm

Chusteczka ma działanie:
• bakteriobójcze
• wirusobójcze
• antygrzybiczne
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Żel antybakteryjny

Art.: SG930410
Art.: SG929702

1l
250ml

Antybakteryjny, łagodzący żel do zapewnienia
odpowiedniego poziomu higieny rąk bez użycia
wody. Produkt do stałego, codziennego użytku.
Skład: Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Propuylene Glycol, D-Panthenol, Cannabis Sativa
Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract,
Carbomer, Triethanloamine, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglicerine, Parfum, Limonene.
Grupa znakowania
Etykieta
Rozmiar produktu
250 ml - 14,5 x 5,7 cm
1l - 27,5 x 9,5 cm

Płyn dezynfekcyjny

Art.: SG9984

250ml

Produkt wykazuje działanie wirusobójcze,
grzybobójcze i bakteriobójcze. Produkt uniwersalny, przeznaczony do dezynfekcji wszystkich
powierzchni, wyposażenia, mebli, przedmiotów
odpornych na działanie alkoholu. Zalecany
również do powierzchni mających kontakt z
żywnością.
Substancje czynne:
Etanol 70g/100g; propan 2-ol 5g/100g
Grupa znakowania
Etykieta
Rozmiar produktu
19 x 5 cm
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Żel antybakteryjny

Art.: SG930010
Art.: SG930125

100ml
250ml

Antybakteryjny, łagodzący żel do zapewnienia
odpowiedniego poziomu higieny rąk bez użycia
wody. Produkt do stałego, codziennego użytku.
Skład: Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Propuylene Glycol, D-Panthenol, Cannabis Sativa
Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract,
Carbomer, Triethanloamine, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglicerine, Parfum, Limonene.
Grupa znakowania
Etykieta
Rozmiar produktu
100 ml - 11,5 x 5 x 5 cm
250 ml - 17,5 x 5,5 x 5,5 cm

Zamów produkt z własna etykietą.
Powyżej przykładowe realizacje.
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Dezynfektor UV
z funkcją ładowania

Art.: EG0549
Urządzenie dezynfekujące UV
z funkcją ładowania bezprzewodowego
i przewodowego. Urządzenie usunie
do 99,99% wirusów i bakterii dzięki
wbudowanej lampie UV-C.
Urządzenie można również wykorzystać
do dezynfekcji innych przedmiotów
codziennego użytku t.j.:
•
smartwatche
•
słuchawki
•
karty kredytowe
•
banknoty
W urządzenie wbudowane są 2 lampy
UV-C. Smartfon lub inny przedmiot
wkładamy do środka, zamykamy i
następuje proces dezynfekcji smartfona
– proces ten trwa do 10 minut.
Wewnątrz komory znajduje się również
gniazdo USB-A, do którego można
podłączyć smartfon do ładowania
jednakże z uwagi na kabel wystający ze
smartfona tylko mniejsze modele będzie
można ładować w ten sposób przy
zamkniętej pokrywie.
Ładowarka indukcyjna jest wbudowana
w pokrywę urządzenia. Dodatkowo
urządzenie posiada zbiorniczek na olejek
aromatyczny.
W komplecie kabel USB do ładowarki.
Grupa znakowania - Tampodruk, druk cyfrowy
Rozmiar produktu - 19,7 x 11 x 4,6 cm
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Maseczki ochronne

Art.: 50254

Art.: SG9985

Maseczka ochronna z filtrem spełniającym standardy
FFP2. Maseczka dopasowuje się do kształtu twarzy, co
zapewnia komfort użytkowania.

Maseczka ochronna mocowana na elastyczne gumki,
wykonana z włókniny i materiału meltblown. Posiada wszyty
drucik, który ułatwia dopasowanie maseczki do kształtu
twarzy.

Grupa znakowania - Tampodruk

Grupa znakowania - Tampodruk, termotransfer, transfer cyfrowy

Rozmiar produktu - 16 x 12 cm

Rozmiar produktu -17,3 x 9,5 cm
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Chusta wielofunkcyjna

Art.: SA2004
Lekka, a jednocześnie ciepła
wielofunkcyjna chusta, idealna
do uprawiania sportu. 10 różnych
metod noszenia.
Grupa znakowania - Termotransfer
Rozmiar produktu - 50 x 25 cm

Butelka - karta

Art.: EG0550mc
Butelka w kształcie karty z atomizerem bez
problemu zmieści się do kieszeni, torebki
lub portfela. Jest mała i kompaktowa,
idealna na podróż. Dostępne kolory: biały,
różowy. Butelka nie zawiera płynu.
Grupa znakowania
Tampodruk
Rozmiar produktu
8,6 x 5,6 x 1,1 cm
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