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Disposem de
fitxes tècniques

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

Barrera, protecció i prevenció

BARRERA,
PROTECCIÓ
I PREVENCIÓ
DEL COVID 19
Estimats clients, els oferim una relació d’articles
per tal de satisfer la necessitat de: Prevenció,
protecció, desinfecció i neteja davant la
situació actual.
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
* Els 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.

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

01_ GUANTS D’UN SOL ÚS
Guants d’un sol ús
Referència

7061

Mesura

Estàndard

U./Paq.

100 unitats

Referència

10113015

Mesura

20 x 30 cm

U./Paq.

6000 unitats

Bossa de plàstic 20x30
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Disposem de
fitxes tècniques

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)
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

Blau o negre (Subjecte a estoc)

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.

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.
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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02_ MASCARETES
Mascareta higiènica reutilitzable
Referència

50160221

Mesura

Adult

U./Paq.

2 unitats

Característiques del producte:
1 capa de teixit amb lligament plana de 115g/m2, 100% cotó i acabat
químic hidròfug, 100% lliure de fuorcarbono, que constitueix la part
exterior i interior de la mascareta.
Detalls tècnics:
• Material rentable: Submergir la màscara en una dissolució de lleixiu
1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després
rentar amb aigua i sabó i aclarir per a eliminar
qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.
• Nombre màxim de rentades per a mantenir les prestacions:
10 rentades
• Resultades assaig del material sense rentar:
Eficàcia de filtració (BFE): 90,77% / Respirabilitat: 21 Pa/cm2
Normativa:
Compleix amb l’especificació UNEIX 0065

Rotllo TNT (no teixit)
Referència

86142711

Mesura

1,20 x 10 m

Colors

Blanc

U./Paq.

1 unitat

Referència

30132114

Mesura

1,20 x 100 m

Colors

Blanc

U./Paq.

1 unitat

Característiques del producte:
Per a la confecció de materials de protecció EPI (bates, granotes i
altres) *100% POLIPROPILÈ. 50 GR.
És un termoplàstic semi-cristal·lí no polar, de duresa i rigidesa
elevada, té una excel·lent resistència a l’impacte i als productes
químics corrosius.
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Rotllo TNT (no teixit)
Referència

86071011

Mesura

1,20 x 10 m

Colors

Negre

U./Paq.

1 unitat

Referència

86020014

Mesura

1,20 x 100 m

Colors

Negre

U./Paq.

1 unitat

Característiques del producte:
Per a la confecció de materials de protecció EPI (bates, granotes i
altres) *100% POLIPROPILÈ. 50 GR.
És un termoplàstic semicristalino no polar, de duresa i rigidesa
elevada, té una excel·lent resistència a l’impacte i als productes
químics corrosius.

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 KN95 (FFP2 / sense vàlvula)

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

Referència

50160214

Mesura

Única

U./Paq.

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

30 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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04_ 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.

Capa de tall
Referència

—

Mesura

110 x 130 cm

Colors

Blanc

U./Paq.

200 unitats

Aplicació:
D’un sol ús . Higiene, bellesa, ús industrial, automoció
i medico-sanitari.
Material:
Teixit polipropilé SMS 100% verge 14 gr +/- 3%
Normativa:
EPI Categoria 1,confeccionat i marcatge CE, compatible amb ús
alimentari 2011/10/CE.
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* Els articles que es relacionen en aquest
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Capa de tint en polietilè
Referència

—

Mesura

83 x 110 cm

Colors

Blau i rosa

U./Paq.

1000 unitats envasades individualment

Aplicació:
Sanitat, Perruqueria, Estètica, Spa, etc.
Material:
100% polietilè LDPE verge, ,Galga 80, (0.020 micres) +/- 3%
Normativa:
EPI Categoria 1,confeccionat i marcatge CE, compatible amb ús
alimentari 2011/10/CE.

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

60200072

Mesura

500 cc

U./Paq.

6 unitats*
* Venda mínima 1 caixa

Normativa:
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”.

Gel higienitzant líquid
Referència

60200071

Mesura

5L

U./Paq.

4 unitats

Normativa:
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”.

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
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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.

Gel de mans neutre
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:
Hidratació de mans.

Bactine (netejador desinfectant)
Referència

60090013

Mesura

5L

U./Paq.

4 unitats

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

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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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.

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

17

Barrera, protecció i prevenció

EVITA LA
CONTAMINACIÓ
CREUADA

ENVASOS

La permanència del COVID 19 és diferent depenent dels tipus de materials on pugui estar latent.
Encara que els productes d’aliments així com, les
cadenes de distribució prenen les mesures necessàries per a evitar la contaminació, continua
sent necessari la desinfecció d’envasos abans del
seu emmagatzematge i encara més en el cas de la
seva conservació en fred. Com s’ha fet públic, la
permanència i vida del virus en el cartó és de 24
hores i en superfícies poc permeables com l’acer
inoxidable i plàstics fins a 72 hores.

Els oferim alternatives per a
substituir l'envàs primari
dels aliments a un envàs net
abans del seu emmagatzematge i
conservació, tant per a refrigeració
com congelació.

Sacovitta amb finestra i solapa
Referència

20113350

Mesura

20 x 30 cm

U./Paq.

1400 unitats

Referència

20111351

Mesura

25 x 30 cm

U./Paq.

1200 unitats

Normativa:
Número de registre Sanitari de la planta productiva:
Núm. 39.00437/NA.
Aplicació:
Sacovitta resellable és la bossa perfecta per a tota mena de
productes frescos: carn, embotits, formatge, fruita, dolces…..
El seu tancament adhesiu permet obrir i tancar la bossa diverses
vegades evitant que els aliments s’assequin, d’aquesta manera
romanen sempre protegits. L’aliment es manté fresc més temps, de
3-8 dies. Pots congelar / refrigerar i temperar en el mateix envàs. La
seva obertura és reutilitzable.
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* Els articles que es relacionen en aquest
catàleg estan subjectes a disponibilitat i estoc.
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Terrina PET amb frontissa
Referència

40309065

Mesura

750 cc

U./Paq.

50 unitats

Referència

40309070

Mesura

1000 cc

U./Paq.

50 unitats

Aplicació:
El PET, o tereftlat de polietilè, és el tipus de plàstic més utilitzat en l’elaboració d’envasos de begudes/alimentació.
Una dels seves principals característiques és que és fàcilment reciclable, per la qual cosa pot utilitzar-se en
diverses ocasions.

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

19

Barrera, protecció i prevenció

CEL·LULOSA
HIGIÈNIC
SANITARI
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
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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

Baieta higiènica
Referència

Rosa: 60800212
Blau: 60800210
Verd: 60800209

Mesura

51 x 36 cm

U./Paq.

25 unitats

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).

* 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

22

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

Barrera, protecció i prevenció
Disposem de
fitxes tècniques

Referència

50501842

Mesura

21 x 29,7 cm

U./Paq.

2 unitats

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

Pantalles de protecció
Referència

50204060

Mesura

62 x 80 x 0,03 cm

U./Paq.

1 unitat

Referència

50204061

Mesura

80 x 100 x 0,03 cm

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Fabricades en Glasspack també conegut com a PVC rígid,
material d’alta resistència amb major flexibilitat i menor fragilitat
enfront de materials com el metacrilat.
Logo sense càrrec a color en vinil.
Termini de lliurament:
5 dies a partir de la data de la comanda. En cas de sol·licitar la
impressió del logotip ha de lliurar-se en la mateixa data de comanda.
Mesures logo:
8 x 8 cm / 8 x 13 cm
* Els articles que es relacionen en aquest catàleg
estan subjectes a disponibilitat i estoc.

* Possibilitat de realitzar mampares personalitzades en mesures
especifiques segons les necessitats del seu negoci.
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Suport dispensador
1_ Dispensador sabó i guants:
Referència

50201065

U./Paq.

1 unitat

2_ Dispensador sabó, guants i brossa d’escombraries:
Referència

50201066

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Permet integrar en un sol element la disponibilitat de:
Gel higienitzant, guants i recipient per a la recollida de material
després del seu ús.
En la part superior disposa de un suport per a adjuntar la
comunicació indicativa d’ús o advertència.

Contenidors de brossa
Referència

Blau: 50201470
Groc: 50201471
Verd: 50201472

Mesura

42,4 x 26,2 x 42 cm

U./Paq.

1 unitat

Característiques:
Contenidors d’escombraries identificats per colors. Facilita a
empleats i clients la retirada de guants, paper i mascaretes usades.
Ideal per a situar a la sortida i entrada d’empreses i comerços.
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Generador d’ozó portàtil
Referència

50203982

Mesura

23 x 18 x 17 cm

Pes

2,8 kg

U./Paq.

1 unitat

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

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

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

ELS OFERIM ESTUDI
DE FINANÇAMENT
PERSONALITZAT
DEL 100% DE L’IMPORT
DEL PRODUCTE

Olivé Rueda som
Distribuïdors Oficials
de Cash Protect
Beneficis:
Els diners en paper posseeix una àmplia superfície per a albergar bacteris i microorganismes. La moneda a
diferència del paper presenta una major resistència, a causa de la presència (en la majoria d’aquestes) del coure,
un factor limitant a la supervivència bacteriana.
Davant la transmissió del coronavirus i altres patògens, aquest sistema ofereix una barrera en la transmissió de
patògens i bacteris que poguessin es transmeses per mitjà dels diners.
Millor servei al client:
• Millora l’experiència de compra, atès que la persona que treballa en la caixa se centra
en el client, no en l’efectiu
• Lliurament de canvi correcte sempre, gràcies a l’automatització del procés de pagament.
• Millora de l’experiència de pagament a conseqüència de la reducció de cues.
Major seguretat:
• Reducció significativa del risc de robatori gràcies al sistema de gestió de l’efectiu.
• Millora de l’entorn de treball i de la seguretat del personal gràcies al procés tancat de gestió de l’efectiu.
• Eliminació de la pèrdua desconeguda al no haver-hi mans que toquin l’efectiu.
Disminució de costos:
•
•
•
•

Reducció de costos laborals gràcies a la disminució d’hores extres.
Les caixes quadren sempre, sense discrepàncies.
Millora del control de la gestió mitjançant una exhaustiva generació d’informes.
Reducció de temps i recursos utilitzats en la realització de balanços i altres tasques relacionades
amb l’efectiu.

* Cashprotect disposa de diferents models que es pots adaptar al seu negoci. Cas que estigui ingressat,
l’assessorem personalment atesa la demanda i necessitat de la seva activitat.
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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:
Rang de temperatura corporal: 35.0-42.2 °C / 95-108°F Rang de
temperatura de superfície: 0-100 °C / 32-212°F.
Segur i higiènic, mesurament sense contacte.
Distància de mesurament: 1-3 cm. Temps de mesurament: 1 segon.
Precisió: (+/-)0.2 °C. Font d’alimentació: 2 piles 1.5V AAA (no incl).

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