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CATÀLEG PER A
LA BARRERA,
PROTECCIÓ
I PREVENCIÓ
Estimats clients, els oferim una relació d’articles
per tal de satisfer la necessitat de: Prevenció,
protecció, desinfecció i neteja.
Alguns d’aquests productes estaran disponibles
fins a fi d’existències pel que atendrem les
comandes per ordre d’entrada.

CONSULTAR ABANS
DE FER COMANDA*
*E
 ls articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat
i estoc.
De tots els articles catalogats disposem
de fitxes tècniques per als interessats
a sol·licitar-la.
A tots els preus d’aquest catàleg
s’ha d’incrementar el 21% d’IVA.

* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Respira un aire
lliure de virus
Sistema professional de filtració i esterilització
continua d’aire. Un producte indicat per a la
prevenció del contagi per la Covid-19 entre
altres agents patògens. Un sistema de prevenció
efectiu en el desenvolupament de l’activitat
professional, pública i personal.

Virus Sterilizer PBI-130

Virus Sterilizer PBI-128

14,8 x 14,8 x 8,2 cm

43 x 22 x 64 cm

3 Funcions integrades en un mateix dispositiu:
ULTRAFILTRACIÓ
DE 6 ETAPES AMB
FILTRE HEPA 13
99% de retenció. Utilitzat en
l’àrea quirúrgica. Capacitat de
retenció de microorganismes
de fins a 0,3 micres de
grandària (segons la norma
europea EN1822).

IONITZADOR
NEGATIU
• Impedeix l’augment de valors
de CO2
• Reducció del 96% del COV
(Compostos Orgànics
Volàtils) en 60 minuts.
• Eliminació del 91% de les
espores en 9 minuts.
• Reducció del 86% de
partícules de pols en 15 minuts.

ESTERILITZADOR PER
RAIGS UVC (Ultravioleta)
A 254 NM.
El virus SARS-Covid2 té
una mida de 0,12 micres i,
per tant hi ha possibilitats
que un % de virus sigui
atrapat pel filtre. La llum
s’encarrega de desactivar
els pocs virus que puguin
haver superat el filtre HEPA.
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FILTRE
ESTERILITZANT
Virus Sterilizer PBI-130
Referència

50203963

Mesura

14,8 x 14,8 x 8,2 cm

Certificat:
CE, ROHS, UNE 0068, IEC 60335-2-65
Descripció dels certificats:

Adaptador de connexió
per l’ús en vehicles*
*Equipament opcional
(no inclòs en el preu).

Certificat CE: Conformitat d’un producte amb la legislació de la UE i
permet la lliure circulació de productes dins del mercat europeu.
Certificat RoHS: garanteix la restricció de certes substàncies perilloses
en aparells elèctrics i electrònics. En 2006 entre en vigor i restringeix
l’ús de sis materials perillosos en la fabricació de diversos tipus d’equips
elèctric i electrònics.
Característiques del producte:
Reté el 99% d’aerosols en espais reduïts i poc ventilats amb una alta
càrrega viral. Filtre HEPA 13. Llum germicida ultraviolada de 254 mm.
Ionitzador negatiu que rebaixa el CO2 i oxigena l’aire.

Virus Sterilizer PBI-128
Referència

50203964

Mesura

43 x 22 x 64 cm

Certificat:
CE, ROHS, UNE 0068, IEC 60335-2-65
Descripció dels certificats:
Certificat CE: Conformitat d’un producte amb la legislació de la UE i
permet la lliure circulació de productes dins del mercat europeu.
Certificat RoHS: garanteix la restricció de certes substàncies perilloses
en aparells elèctrics i electrònics. En 2006 entre en vigor i restringeix
l’ús de sis materials perillosos en la fabricació de diversos tipus d’equips
elèctric i electrònics.
Característiques del producte:
Funcions de programació i temporitzador de 8 hores. Monitor de
temperatura i humitat. Indicador de funció UVC. Indicador de funció
ionitzador. Monitor de partícules de 2,5 microns. Control tàctil amb
bloqueig per a nens. Indicador lumínic de canvi de filtre. Comandament a
distància.

Per a més informació
demana’ns la fitxa tècnica
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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PROTECCIÓ
PERSONAL
EPIS

GUANTS D’UN SOL ÚS
Guants d’un sol ús
Referència

7061

Mesura

Estàndard

U./Paq.

100 unitats

Referència

10500950

Material

Polietilè de baixa densitat

U./Paq.

Paquet de 50 manyoples i 1 clip (extensor)

Gloket (Manyopla amb clip)

Aplicacions:
Prevenció i protecció de contagi en la manipulació tant
alimentària, com en qualsevol altra activitat professional
o ús particular.

VÍDEO

http://www.oliverueda.com/videos/glotek.html

Usos del Gloket

Guants de làtex (neteja)
Referència

10500510

Talla

Petita, mitjana i gran

U./Paq.

12 unitats

Característiques del producte:
De conformitat amb les exigències essencials de la directiva
europea 89/686, relativa a ergonomia, innocuïtat, comoditat,
ventilació, i flexibilitat, i a les normes EN420:2003 (destresa 5),
EN388:2003 (1,0,1,0) et EN374-3:2003 (ABK) nivells de Permeabilitat
d’1 a 6 (A: metanol = 2, B: Acetona = 2, K: hidroxido de sodi 40%
(NaOH ) = 4, àcid clorídrico (10%) = 6).
Guants bicolors per a la neteja. Tractats en làtex natural
reforçat, palma i dits estructura relleu. Interior amb flocat de
cotó. Vora de puny a osques.
Longitud : 30 cm / Espessor : 0,60 mm.
Tractament bacterioestático i fongiestático.
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Guants de vinil (no esterilitzat)
Referència

7075

Talla

Petita, mitjana i gran

Colors

Blau o transparent (Subjecte a estoc)

U./Paq.

100 unitats

Característiques del producte:
• Guant d’Examen - Classe l (Directiva Europea 93/42/CEE).
• Guant EPI - Categoria I (Directiva Europea 89/686/CEE)

* Producte subjecte a canvis

Utilització per a aïllar i reduir el risc de contaminació /
manipulació d’aliments, neteja i desinfecció de material i locals.

Guants de nitril (no esterilitzat)
Referència

10500352

Talla

Petita, mitjana i gran

Colors

Negre

U./Paq.

100 unitats

Característiques del producte:
• Guant EPI - Categoria IIl (Reglament (UE) 2016/425 (EPI)).
Utilització per a aïllar i reduir el risc de contaminació /
manipulació d’aliments, neteja i desinfecció de material i locals.
* Producte subjecte a canvis

Guants de nitril (no esterilitzat)
Referència

10500352

Talla

Petita, mitjana i gran

Colors

Blau

U./Paq.

100 unitats

Característiques del producte:
• Guant EPI - Categoria IIl (Reglament (UE) 2016/425 (EPI)).

* Producte subjecte a canvis
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.

Utilització per a aïllar i reduir el risc de contaminació /
manipulació d’aliments, neteja i desinfecció de material i locals.
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MASCARETES
Mascareta de protecció respiratòria d’ús diari
Referència

50160212

Talla

Única

U./Paq.

50 unitats

Normativa:
Especificació segons estàndards de la Xina: GB32610-2016

Mascareta FFP2

Referència

50160217

Referència

50160218

Color

Blanc

Color

Negre

Talla

Única

Talla

Única

U./Paq.

50 unitats
(25 paquets de 2 u.)

U./Paq.

50 unitats
(25 paquets de 2 u.)

Capes

4 capes

Capes

4 capes

Eficàcia de filtració (BFE)

95%

Eficàcia de filtració (BFE)

95%

Normativa:
Normativa: EN149: 2001 + A1: 2009.
Norma harmonitzada Europea: EN 149.
Caracteristicas del producto:
Consta de 4 capes de teixit no teixit:
1. Capa externa - spunbond de Polipropilè
2. Segona capa - meltblown de Polipropilè
3. Tercera capa - Spunlace de Polipropilè Hidròfob
4. Capa interior - spunbond de Polipropilè
Banda d’ajust elàstica exempta de làtex en cada un dels 2 laterals de 165 mm de llarg.
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Barrera, protecció i prevenció
Disposem de
fitxes tècniques

Mascareta quirúrgica tipus IIR (ús sanitari)

Referència

50160215

Referència

50160225

Talla

Única

Talla

Única

Color

Blau

Color

Negre

U./Paq.

50 unitats

U./Paq.

50 unitats

Capes

3 capes

Capes

3 capes

Eficàcia de filtració
(BFE)

99,42*

Eficàcia de filtració
(BFE)

99,42*

Respirabilitat
(pressió diferencial)

38 (Pa/cm2)**

Respirabilitat
(pressió diferencial)

38 (Pa/cm2)**

Làtex

No conté

Làtex

No conté

Fabricació

Fabricat en Espanya

Fabricació

Fabricat en Espanya

Normativa:
UNE-EN14683:2019+ AC2019
Certificat:
CE
Característiques del producte:
Dins de la classificació de les mascaretes quirúrgiques (I, II i IIIR), les IIR són les que aconsegueixen el valor més
gran en eficàcia de filtració. Una de les seves característiques és la capacitat de protegir d’esquitxades. Per
aquest motiu és el model que s’utilitza amb més freqüència en l’àmbit sanitari. També, aquestes mascaretes
s’utilitzen en la pràctica de control d’infeccions reduint l’exposició potencial a la sang i fluids corporals.
* L’estàndard mínim per a la certificació d’una mascareta IIR està normalitzat en ≥ 98% d’eficàcia de
filtració bacteriana.
** La pressió diferencial, també coneguda com la “respirabilitat”, mesura l’esforç que s’ha de realitzar per a
aconseguir fer passar l’aire de l’exterior a l’interior de la mascareta per poder respirar. Com menor sigui aquest
valor, major serà la facilitat per a respirar amb la mascareta posada. Aquesta pressió diferencial es mesura en
Pascals per centímetre quadrat (Pa/cm2) i el màxim determinat per a qualsevol mascareta és de 60Pa/cm2.
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Mascareta higiènica reutilitzable personalitzada
Talla

Única

Mesura

9,5 x 20,45 (+/- 0,5) cm

U./Paq.

5 unitats / paquet

Normativa:
AFNOR SPEC S76-001
Prestacions:
És una mascareta higiènica amb tractament (no sanitària). Prevé
del contagi a tercers. L’acabat hidròfug del teixit minimitza el risc de
contagi per gota de saliva. El tractament biocida prevé la formació
de cultius bacterians en la mascareta.
Descripción:
Mascareta de cotó 100% doble capa – Acabat Protect (biocida i
repel·lent a l’aigua)
* Característiques protect:
· Antimicrobià permanent a gran nombre de rentades (producte estàtic).
· Resistent a la rentada domèstica (60 0c) si es planxa a130 c.
· Protecció contra alta gamma de microorganismes (1).
· Biodegradable (>70%). exempt de fitació.
· Goma de làtex antial·lèrgica de 2,5 mm d’alta qualitat amb recobriment extrasuau.

Protecció contra alta gama de microorganismes entre altres:
Bacteris Gram-Positives:
Bacillus subtilis, Corynebacterium sp., Lactobacillus, sp., Listeria monocylogenes, Methicillin-resistant, Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumonia, Streptococcus mutans, Shigella sonnei, Bacillus cereus.
Bacteris Gram-Negatives:
Aerobacter aerogenes, Acinetobacter sp., Enterbacter sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae sp., Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,
Pseudomonas cepacia, Pseudomonas fluorescens, Salmonella typhosa, Salmonella choleraesius, Serratia narcescens.
Llevats:
Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Oscillatoria borneti LB143.
Fongs:
Aureobasidium pullulans, Aspergillus flarres, Aspergillus niger, Aspergillus repens, Aspergillus terreus, Aspergillus versicolor, Aspergillus
fumigatus, Penicillium versicolor, Aspergillus fumigatus, Penicillium albicans, Penicillium citrinum, Penicillium elegans Penicillium, funiculosum,
Penicillium humicolor, Penicillium notatum, Penicillium variabile, Pullularia pululans, Cladosporium herbarum, Tricophylon mentagrophytes,
Tricophylon interdigitalie, Tricophylon, Mucor sp., Chaetomium globosum, Rhizopus nigricans, Fusarium nigrum, Fusarium solani, Gliocladium
roseum, Oospora lactis, Stachybotrys chartarum, Trichoderma flavus.
Algues:
Cyanophyta (azul-verde) occillatoria, Cyanophyta (azul-verde) anabaena, Chrysophyta (marrón), Chlorophyta (verde), Seienastum gracile
Chlorophyta (verde), Protococcus, Anabaena cylindrica, Selenastrum gracile B-325, Pleurococcus sp. LB11, Schenedesmus quadricuada,
Gonium sp. LB 9c, Volvox sp. LB 9, Chlorella vulgarus.
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Característiques mascareta higiènica utilitzable personalitzada:

Compleix amb la guia
AFNOR SPEC S76-001.
Provat per la DGA.
ANTIBACTERIÀ
BICODE
Evita la proliferació
de bacteris.

IMPERMEABLE
Hidròfug
Protegeix contra la
contaminació per
saliva o altres líquids.
Acabat realitzat en
màscares per a adults.

* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.

100% Cotó
Doble capa rentable
Planxar abans d’utilitzar
i després de cada rentada.
Fins a 35 rentades a 45 °C
i 25 rentades a 60 °C.
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Pantalla protecció facial

Referència

50160230

Mesura

Adult (33 x 23 cm)

U./Paq.

1 unitat

Referència

50160231

Mesura

Infantil (26 x 20 cm)

U./Paq.

1 unitat

Característiques del producte:
Pantalla de protecció facial fabricada en polièster d’alta qualitat de 400 micres amb una suau protecció d’escuma, còmoda i
segura per a l’ús continuat al contacte amb el front. Aquesta pantalla ha d’utilitzar-se per a protegir a l’usuari contra esquitxades
líquides, determinades partícules voladores i contacte directe amb ulls, nas i boca. Aquesta pantalla presenta una protecció
limitada contra certes partícules voladores pel que es recomana utilitzar aquest producte al costat de màscares homologades.
La pantalla permet ajustar la visera a qualsevol mena de mesura. Ús unisex. Aquest producte és reciclable i reutilitzable.
Normativa:
Els materials emprats en la fabricació de l’article de polièster compleixen amb el Reglament (CE) 1935/2004 i amb el Reglament
(CE) 2023/2006. Les làmines han estat assajades d’acord amb les condicions d’assaig establertes en el Reglament (CE) 10/2011
i els resultats obtinguts compleixen amb els límits establerts en la legislació vigent. La làmina no conté intencionadament cap
substància esmentada en l’Annex II del Reglament (UE) nº10/2011.
Materials:
Component de fabricació pantalla facial: Polietilenotereftalato (PET).
Component tira de protecció interior: Poliuretà flexible.
Covid-19:
La pantalla facial es troba en vies de certificació ocular COVID-19 per part dels organismes certificadors corresponents per a
aquest mena d’aplicació d’equips de protecció individual per a garantir, entre altres, el compliment dels assajos crítics de qualitat
òptica de l’ocular i protecció enfront d’esquitxades (zona protegida i dimensió vertical).
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VESTUARI
Bata de plàstic
Referència

50160116

Talla

Única

Colors

Blau

U./Paq.

5 unitats

Referència

10500129

Talla

Estàndard

U./Paq.

75 unitats

Referència

10500119

Talla

Estàndard

U./Paq.

100 unitats

Capell de protecció

Característiques del producte:
• Anàlisi de riscos: Sense riscos, no perillós, no tòxic.
100% Polipropilè

Cobreix-barbes
Referència

10500125

Mesura

Estàndard

U./Paq.

100 unitats

Característiques:
Fabricat en no teixit 100% lliure d’additius o qualsevol altra
substància perjudicial per a la salut o medi ambient, sense olor
impermeable i hipoalargénic.
100% Polipropilè
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Cobreix-mànigues
Referència

10500103

Mesura

Única

Colors

Blanc

U./Paq.

1000 unitats

Característiques:
Fabricat en no teixit 100% Polipropilè lliure d’additius o qualsevol
altra substància perjudicial per a la salut o medi ambient.
Lliure de Làtex.
Tractaments especials:
Tractaments especials : Hidrofílics, hidrofòbics, ignífugs,
antibacterians i antiestàtics lliure de Làtex.
Utilització:
Higiene i protecció del cos. Protecció enfront
d’esquitxades i fluids.
Certificacions:
ISO 9001:2015. ISO 14001: 2015. Producte 100% Reciclable

Rotllo llitera
Referència

50150134

Mesura

ø 0,58 x 210 cm / Pre-tall cada 2 metres

Colors

Blanc

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Fabricat en no teixit 100% Polipropilè lliure d’additius o qualsevol
altra substància perjudicial per a la salut o medi ambient, sense olor
impermeable i hipoalargénic
Tractaments especials:
Tractaments especials : Hidrofílics, hidrofòbics, ignífugs,
antibacterianos i antiestàtics lliure de Làtex.
Utilització:
Higiene i protecció del cos. Protecció enfront
d’esquitxades i fluids.
Certificacions:
ISO 9001:2015. ISO 14001: 2015. Producte 100% Reciclable
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Bata dorsal laminada (no teixit)
Referència

50160117

Mesura

Única

U./Paq.

1 unitat

Característiques del producte:
Fabricat en no teixit 100% Polipropilè lliure d’additius o qualsevol
altra substància perjudicial per a la salut o medi ambient.
Lliure de làtex i amb una capa plastificada creant una
barrera impermeable.
Certificacions:
ISO 9001:2015. ISO 14001: 2015. Producte 100% Reciclable

Llençol no ajustable (Doblegada)
Referència

50103145

Mesura

0,80 x 200 cm

Colors

Blanc

U./Paq.

5 unitats

Característiques:
Fabricat en no teixit 100% Polipropilè lliure d’additius o qualsevol
altra substància perjudicial per a la salut o medi ambient, sense olor
impermeable i hipoalargénic
Aplicacions:
Ús per a higiene en lliteres d’hospitals, transport sanitari, clíniques
dentals, estètiques i altres.. Evitant la transmissió d’agents
infecciosos.
Certificacions:
ISO 9001:2015. ISO 14001: 2015. Producte 100% Reciclable

Cobreix-sabates de paper
Referència

10500108

Mesura

Estàndard

U./Paq.

1000 unitats

Caracteristiques del producte:
Fabricat en no teixit 100% Polipropilè lliure d’additius o qualsevol
altra substància perjudicial per a la salut o medi ambient , sense olor
impermeable i hipoalargénico

* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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PROTECCIÓ PER A CLIENTS
Tovallola Spunlace (un sol ús)
Referència

50103132

Mesura

40 x 80

Colors

Blanc

U./Paq.

100 unitats

Aplicació:
D’un sol ús . Higiene, bellesa, ús industrial, automoció
i medico-sanitari.
Material:
Teixit Spunlace 47gr +/- 5%, (50% viscosa, 50% polièster)
Normativa:
EPI Categoria 1,confeccionat i marcatge CE, compatible amb ús
alimentari 2011/10/CE.
Característiques:
Tacte suau, gran absorció, lliure de làtex, hipoal·lergògena.
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DESINFECCIÓ
Certificat
com a viricida
i desinfectant*

Gel hidroalcohòlic líquid 300cc
Referència

60800950

Mesura

300 cc

U./Paq.

Unitari

Normativa:
*14476:2013+A22019 i UNE-EN1500:2013
Etiquetat conforme a la Directiva 67/548/CEE
Aplicació:
Per a la higienització de les mans després de la rentada amb sabó.
No precisa aclarit. També apte en la neteja de materials que puguin
ser tractats amb dissolucions hidro-alcohòliques.
* Aconsellable després d’ús continuat, aplicar “Gel de mans
neutre BREGEL N”.

LÍQUID
Certificat
com a viricida
i desinfectant*

Gel hidroalcohòlic líquid 500cc
Referència

60200072

Mesura

500 cc

U./Paq.

6 unitats*
* Venda mínima 1 caixa

Normativa:
*14476:2013+A22019 i UNE-EN1500:2013
Etiquetat conforme a la Directiva 67/548/CEE
Aplicació:
Per a la higienització de les mans després de la rentada amb sabó.
No precisa aclarit. També apte en la neteja de materials que puguin
ser tractats amb dissolucions hidro-alcohòliques.
* Aconsellable després d’ús continuat, aplicar “Gel de mans
neutre BREGEL N”.

LÍQUID

* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Gel hidroalcohòlic líquid 5L
Referència

60200071

Mesura

5L

U./Paq.

4 unitats

Certificat
com a viricida
i desinfectant*

Normativa:
*14476:2013+A22019 i UNE-EN1500:2013
Etiquetat conforme a la Directiva 67/548/CEE
Aplicació:
Per a la higienització de les mans després de la rentada amb sabó. No
precisa aclarit. També apte en la neteja de materials que puguin ser
tractats amb dissolucions hidro-alcohòliques.
* Aconsellable després d’ús continuat, aplicar “Gel de mans
neutre BREGEL N”.

LÍQUID

Certificat
com a viricida
i desinfectant*

Gel hidroalcohòlic dens 500cc
Referència

60200082

Mesura

500 cc

U./Paq.

6 unitats*
* Venda mínima 1 caixa

Normativa:
*14476:2013+A22019 i UNE-EN1500:2013
Etiquetat conforme a la Directiva 67/548/CEE
Aplicació:
Per a la higienització de les mans després de la rentada amb sabó. No
precisa aclarit. També apte en la neteja de materials que puguin ser
tractats amb dissolucions hidro-alcohòliques.
* Aconsellable després d’ús continuat, aplicar “Gel de mans
neutre BREGEL N”.

DENS
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Certificat
com a viricida
i desinfectant*

Gel hidroalcohòlic dens 5L
Referència

60200081

Mesura

5L

U./Paq.

4 unitats

Normativa:
*14476:2013+A22019 i UNE-EN1500:2013
Etiquetat conforme a la Directiva 67/548/CEE
Aplicació:
Per a la higienització de les mans després de la rentada amb sabó. No
precisa aclarit. També apte en la neteja de materials que puguin ser
tractats amb dissolucions hidro-alcohòliques.
* Aconsellable després d’ús continuat, aplicar “Gel de mans
neutre BREGEL N”.

DENS

Netejador hidroalcohòlic per a superfícies (Breclean)
Referència

60090016

Mesura

5L

U./Paq.

4 unitats

Referència

60090017

Mesura

750 ml

U./Caixa

20 unitats

Normativa:
• Etiquetatge conforme al Reglament (EU) Nº1272/2008
• NF EN 14476
Aplicació:
Netejador hidroalcohòlic de superfícies de ràpida evaporació.
Aplicar pur sobre les superfícies a netejar. No precisa esbandit.

LÍQUID
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Equips automàtics de dispensadors
de gel hidroalcohòlic
Dispensadors automàtic “sense contacte”.
Una forma segura d’administrar el
gel higienitzant.

Netejar-se les mans fregant-les
amb un desinfectant a base
d’alcohol és la mesura més
important per evitar la transmissió
de manera eficaç.

AUTOMÀTIC!

Referència

50501805

Capacitat

900 ml

Material

A3S

AUTOMÀTIC!
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Referència

50501802

Capacitat

900 ml

Material

Acer inoxidable

AUTOMÀTIC!
Referència

50502800

Capacitat

900 ml

Material

EPOXI

* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Gel higienitzant per a venta retail

T’oferim un nou producte que
pots posar a la venda en el teu
establiment per:
· La seva alta demanda
· Preu competitiu en mercat.
· Disponible en 3 formats.
· Marge de rendibilitat.

Per a les
ampolles
de 100 ml.
Caixa de 20 u.
60800945

* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Tovalloleta hidroalcohòlica (mono dosis)
Referència

50160591

Mesura

6 x 8 cm

U./Paq.

1000 unitats

Aplicació:
Apte tant per a la higiene de superfícies, pell o elements metàl·lics
com a coberts, ganivets i altres utensilis.

Sobre Gel higienitzant (mono dosis)
Referència

50160590

Mesura

5,5 x 10 cm

U./Paq.

110 unitats

Aplicació:
Per a la higienització de les mans després de la rentada amb sabó. No
precisa aclarit. També apte en la neteja de materials que puguin ser
tractats amb dissolucions hidro-alcohòliques

Lleixiu
Referència

7021

Mesura

5L

U./Paq.

3 unitats

Normativa:
Hipoclorit sòdic: 26.7% Aigua desionitzada: 73.3%.
Concentració final: 40 grams de clor actiu per litre.
Aplicació:
Cloració de l’aigua, desinfecció de l’aigua de beguda, conservació de
flors tallades, rentat de fruites i verdures, desinfecció i
Neteja de condícies, banys... Llegir detingudament les instruccions i
dosatge per a cada ús o aplicació.
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Gel (Sabó) Crema neutre per a la higiene de mans
Referència

7022

Mesura

5L

U./Paq.

4 unitats

Normativa:
Classificació d’acord amb el Reglament (CE) Núm. 1272/2008. No
té classificació de risc segons el Reglament sobre classificació,
envasament i etiquetatge de preparats perillosos. (RD 255/2003).
Aplicació:
Neteja i hidratació de mans.

Bactine (netejador desinfectant)
Referència

60090013

Mesura

5L

U./Paq.

4 unitats

Normativa:
Producte registrat
com a Bactericida
/ Viricida pel
Ministeri de
Sanitat. Compleix
amb les normes:
UNE-EN 13697,
UNE-EN 14476.

Netejador desinfectant formulat a partir d’amonis quaternaris en
dissolució. Per a ús ambiental i indústria alimentària.
Etiquetatge conforme a la Directiva 67/548/CEE.
Aplicació:
No aplicar sobre aliments ni utensilis de cuina. Diluir el producte
al 20% en aigua. Deixar actuar 5 min. com a mínim. Aclarir
convenientment amb aigua. Llegir detingudament les instruccions i
dosatge abans d’usar.

Energil blau
Referència

60070035

Mesura

5L

U./Paq.

4 unitats

Normativa:
Etiquetatge conforme al Reglament (EU) Nº1272/2008 Classificació d’acord amb el Reglament (CE) Núm. 1272/2008
Aplicació:
Netejador higienizant i desodorizant. Producte detergent i
higienizant que desodoritza i deixa l’ambient agradablement
perfumat. Ideal per a la higienització, desodoració i neteja de
superfícies rentables en hotels, col·legis, instituts, residències i
institucions.
Per a la neteja de sòls, parets, sanitaris, banys, etc...
Producte destinat a l’ús professional: En l’ús del producte llegeixi’s
detingudament les instruccions de l’etiqueta.
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Catifa desinfectant

ACONSELLABLE
UTILITZAR
BACTINE

Referència

60800060

Mesura

64,6 x 95,1 + 1,8 cm

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Redueix el risc de contaminació creuada.
Elimina l’excés de desinfectants de les soles de les sabates.
La vida útil del producte oscil·la entre 6 mesos a 24 mesos
aproximadament. Dependrà de la freqüència d’ús, condicions
ambientals, etc.
Composició:

1

2

IMPREGNA LA SOLA
AMB EL DESINFECTANT

SECA
EL DESINFECTANT

Clorur de polivinil
Normativa:
Encaixa perfectament amb les normatives de l’ISO / IFS i BRC
Ús:
Catifa de dues seccions, la primera secció s’impregna d’una solució
de treball desinfectant, destinada al processament higiènic de soles
de sabates, rodes de carros, etc.
L’altra secció és necessària per a l’eliminació de l’excés de
desinfectants.
Es pot utilitzar en tots els segments de producció d’aliments,
laboratoris i empreses afins.

Preparar la dissolució
desinfectant (aprox. 1L).

ÚS CORRECTE
DE LA CATIFA
DESINFECTANT:

Roman en la primera
secció de la catifa per a
submergir per complet
la sola de les sabates en la
solució desinfectant.
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Col·loca la secció neta
(sense solució) en la part
més pròxima a l’entrada de
l’àrea a la qual s’accedirà.

Col·loca els dos peus en la
segona secció de la catifa
per a eliminar l’excés de
desinfectant de les soles.

Emplena la secció més
allunyada de l’entrada amb
la solució desinfectant.

Col·loca els dos peus en la
primera secció amb dissolvent per a una pre-neteja
de les sabates brutes.

Continuï la seva trajectòria.

* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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HIGIENE
Eixugamans
Referència

30101253

Mesura

23,5 x 20 cm (2 capes)

U./Paq.

6 rotllos

Metros

106 m

Certificats:
EU-ECOLABEL / FSC RECYCLED / FOOD CONTACT / HYPO

Paper higiènic industrial
Referència

30101252

Mesura

20 x 9 cm (2 capes)

U./Paq.

12 rotllos

Metros

191 m

Certificats:
EU-ECOLABEL / FSC RECYCLED / FOOD CONTACT / HYPO

Paper higiènic
Referència

30101251

Mesura

20 x 9 cm (2 capes)

U./Paq.

6 rotllos (200 usos)

Metros

22,4 m

Certificats:
EU-ECOLABEL / FSC RECYCLED / FOOD CONTACT / HYPO

Eixugamans
Referència

50103124

Mesura

23 x 20 cm

U./Paq.

196 unitat

U./Cx.

3920 unitats

Certificats:
EU-ECOLABEL / FSC RECYCLED / FOOD CONTACT / HYPO
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Cel·lulosa industrial
Referència

919

U./Paq.

Paq. 2 unitats

Metres

450 m / 2 capes
PROMOCIÓ

10+1

Emporta’t 11
i et regalem 1*

PROMOCIÓ

10+1

Emporta’t 11
i et regalem 1*

PROMOCIÓ

Emporta’t 11
i et regalem 1*

Eixugamans
Referència

141

U./Paq.

Paq. 6 unitats

Metres

143 m / 2 capes

Higiènic jumbo
Referència

180

U./Paq.

Paq. 18 unitats

Metres

100 m / 2 capes

10+1
Higiènic domèstic
Referència

7090

Paq./ U.

Sac de 16 paquets de 6 unitats

Metres

34,5 m
PROMOCIÓ

10+1

Emporta’t 11
i et regalem 1*

Tovalloleta
Referència

7032

Mesura

23,5 x 23 cm / 2 capes

Paq./U.

Caixa de 20 paquets de 192 unitats
PROMOCIÓ

10+1
26

Emporta’t 11
i et regalem 1*

* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Dispensador cel·lulosa industrial
Referència

50200300

Característiques:
• Suport de terra per a bobina industrial d’acer inoxidable..
• Serra de plàstic ABS gris.
• Ample màxim: Rotlle de 38 cm.

Dispensador eixugamans
Referència

908

Característiques:
• Visor ample per al control de la càrrega.
• Obertura frontal per a una comoditat de recàrrega.
• Ample màxim: Rotlle de 18,5 cm

Dispensador higiènic jumbo
Referència

50200205

Característiques:
• Visor ample per al control de la càrrega.
• Obertura frontal per a una comoditat de recàrrega.
• Ample màxim: Rotlle de 24,5 cm

Dispensador tovalloleta
Referència

50201055

Característiques:
• Visor ample per al control de la càrrega.
• Obertura frontal per a una comoditat de recàrrega.
• Capacitat màxim: 600 tovalloletes

* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Mocadors facials
Referència

30123300

Mesura

21 x 20,7 cm

U./Paq.

100 unitats

Certificats:
EU-ECOLABEL / FSC RECYCLED / FOOD CONTACT / HYPO

Bosses brossa domèstica
Referència

10131035

Mesura

55 x 60

U./Paq.

Caixa de 50 rotllos de 15 bosses

Referència

10132005

Mesura

85 x 110

U./Paq.

Caixa de 25 rotllos de 10 bosses

Referència

Rosa: 60800212
Blau: 60800210
Verd: 60800209

Mesura

51 x 36 cm

U./Paq.

25 unitats

Bosses brossa industrial

Baieta higiènica

Normativa:
HACCP. Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític, o HACCP (anglès) és el sistema de gestió enfocat a assegurar la producció
segura de qualsevol empresa dins de la cadena alimentària.
Aplicació:
Chicopee LaB820:L832per és un drap higiènic d’alt gramatge i gran durabilitat per a una utilització reiterada. Rentable a
màquina fins a 15 vegades. Tant l’envàs com l’embalatge s’han fabricat amb materials reciclats; a més l’envàs és biodegradable i
compostable. Producte Biodegradable posseeix la certificació FCC (FoodContact Clearance), que garanteix que es pot emprar
en establiments d’hostaleria i restauració. Per a reduir el risc de contaminació creuada, els draps estan disponibles en diferents
colors d’acord amb les normes *HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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BARRERA I
ADVERTÈNCIES
Advertiment distància de seguretat
Referència

20162280

Mesura

125 x 8 cm

Color

Blau / Blanc

U./Paq.

5 unitats

Característiques:
Adhesiu vinílic d’alta resistència a la neteja i a l’abrasió del calçat.
Possibilitat de realitzar-ho personalitzat segons necessitats
grandària i colors.

Senyalització

Referència

50501840

Mesura

21 x 29,7 cm

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Elaboració en impressió vinílica/adhesiva d’alta resistència

Referència

50501841

Mesura

21 x 29,7 cm

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Elaboració en impressió vinílica/adhesiva d’alta resistència

* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Referència

50501842

Mesura

21 x 29,7 cm

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Elaboració en impressió vinílica/adhesiva d’alta resistència

Referència

50501843

Mesura

15 x 3,5 cm

U./Paq.

10 unitats

Característiques:
Elaboració en impressió vinílica/adhesiva d’alta resistència

Contenidors d’escombraries
Referència

Blau: 50201470
Groc: 50201471
Verd: 50201472

Mesura

42,4 x 26,2 x 42 cm (22L)

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Contenidors d’escombraries identificats per colors. Facilita als
usuaris la retirada de guants, paper i mascaretes usades.
Ideal per a situar a la sortida i entrada d’empreses, comerços i
centres educatius.

Contenidor d’escombraries
Referència

86051916

Mesura

25L

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Contenidor d’escombraries que facilita als usuaris la retirada de
guants, paper i mascaretes usades.
Ideal per a situar a la sortida i entrada d’empreses, comerços i
centres educatius.
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Termòmetre digital (sense contacte)
Referència

50204025

Mesura

16,5 x 6,4 x 6,6 cm

U./Paq.

1 unitat

Característiques del producte:
· Fiable, ràpid i de gran precisió.
· Manera dual amb la qual pot obtenir la dada de la temperatura
corporal així com la de diferents superfícies com a aliments o fins i
tot petites habitacions.
· Segur i higiènic, mesurament sense contacte.
· Alarma visual amb 2 tons de color (verd i vermell) i sonora
mitjançant xiulet (que pot ser desactivat).
· Memòria per a 20 mesuraments.
· Distància de mesurament entre 1-3 cm.
· Apagat automàtic.

Generador d’ozó portàtil
Referència

50203982

Mesura

23 x 18 x 17 cm

Pes

2,8 kg

U./Paq.

1 unitat

LLIUREM 2 CARTELLS (PLASTIFICATS )
AMB COMUNICACIÓ DE LOCAL
DESINFECTAT AMB GAS OZÓ

Descripció:
Generador portàtil d’ozó potent, ús professional, lleuger, silenciós (<40Db) i de fàcil manteniment. Ideal per a
desinfectar i purificar l’ambient. Abast de fins a 1000 m2 de superfície. Eficaç en la desinfecció i esterilització en
cotxes de bacteris, virus, fongs, patògens i també en l’eliminació d’olors.
Beneficis:
Esterilització i desinfecció: El fort poder oxidant i desinfectant és capaç d’eliminar virus i bacteris.
Actua destruint la paret cel·lular i l’ARN per a eliminar-los completament.
Desodoritzant: L’ozó té un alt rendiment en l’eliminació de floridura, olors en l’ambient provocats per menjars,
tabac, mascotes, obres; i altres substàncies nocives.
Eficiència: L ’ozó és un gas difús i no crea espais morts en la desinfecció. El temps de desinfecció varia en funció
de l’espai a desinfectar (20m2/ habitació, 15 min. aprox).
S’aconsegueix un efecte d’esterilització del 99%.
Seguretat: L ’ús del generador d’ozó és molt senzill, qualsevol persona pot treballar amb ell sense problemes.
L’ozó generat es descompon en oxigen després de l’esterilització. És respectuós amb el medi
ambient i no deixa cap tipus de residu. Capacitat 10 gr / h · Alimentació 220V-240V - 50/60Hz · Volum
d’aire tractat 2,8 m3 / min · Certificació UL / CE
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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