
ochrana očí / ochrana rúk / ochrana dýchacích ciest / 
pracovné odevy / prípravky starostlivosti o pleť /  

utierky / čistiace a dezinfekčné prostriedky / 
likvidácia odpadov / bezpečnostné značenie /  

bezpečnostné nádoby / umývačky nádob

BEZPEČNOSŤ PRÁCE, 
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Ochrana očí a tváre

Okuliare 5191

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare 5191 0111.0150 1,34 €

Sú ľahké, majú dobre vypracované polykarbonátové sklá bez zobrazovacích vád. Sú určené 
predovšetkým na ochranu očí pred nárazom pomaly letiacich častíc, alebo častíc s nízkou 
energiou nárazu.

Okuliare UVEX i-vo 9160

Konštrukčne veľmi moderné okuliare, zmäkčenie rámčeka v oblasti nosníka, čela a koncov 
bočníc. Zorníky polykarbonátové, vymeniteľné, nastaviteľný sklon bočníc. Všetky okuliare 
UVEX absorbujú 100% UV žiarenia. Modely HC/AF majú navyše zvnútra zorníka nanesenú  
vrstvu voči zahmleniu pri potení, z vonkajšej strany špeciálny lak voči poškriabaniu.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX i-vo 9160, číre 0111.0181 9,04 €
Okuliare UVEX i-vo 9160, slnečné hnedé 0111.0182 9,04 €
Okuliare UVEX i-vo 9160, číre, HC/AF 0111.0183 9,04 €

Okuliare UVEX astrospec

Príjemne ľahké, bočnice uvex duo-flex so štvorstupňovo nastaviteľnou dĺžkou. Zorník z poly-
karbonátu s vysokou nárazovou odolnosťou a  integrovanou bočnou ochranou. Všetky oku-
liare UVEX absorbujú 100% UV žiarenia.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX astrospec, číre 0111.0172 8,20 €
Okuliare UVEX astrospec, číre, odolnejšie voči poškriabaniu 0111.0173 9,05 €
Okuliare UVEX astrospec, číre, nezahmlievajúce sa 0111.0174 9,55 €

Okuliare UVEX astrospec 2.0

Príjemne ľahké, majú plochý panoramatický polykarbonátový zorník s integrovanou bočnou 
ochranou a umožňujú komfortné nosenie bez otlakov vďaka flexibilným bočniciam s nastave-
ním sklonu zorníka. Všetky okuliare UVEX absorbujú 100% UV žiarenia.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX astrospec 2.0, číre, rámček blue/light blue 0110.0130 9,10 €
Okuliare UVEX astrospec 2.0, číre, nezahmlievajúce sa, rámček čierno/limetkový 0110.0132 9,16 €

Okuliare UVEX PHEOS

Moderné ochranné okuliare so širokým panoramatickým zorníkom, stálym zahmlievajúcim 
efektom na vnútornej strane zorníka a vonkajšou stranou odolnou poškriabaniu. Majú flexi-
bilné bočnice s mäkkým zakončením pre zamedzenie vzniku otlakov a poskytujú 100% ochra-
nu proti UV žiareniu.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX pheos, číre, nezahmlievajúce sa, bočnice čierna/zelená 0110.0140 5,32 €
Okuliare UVEX pheos, šedé, nezahmlievajúce sa, bočnice čierna/oranžová 0110.0142 5,32 €

Okuliare UVEX PHEOS cx2

Moderné ochranné okuliare so športovým dizajnom, vylepšený komfort nosenia, twist-arm 
technológia pre zamedzenie skĺzavania okuliarov, duosférické zorníky rozširujúce pole vide-
nia. Vynikajúci systém ventilácie okolo oblasti očí, tenká geometria postraniek zvyšuje kom-
patibilitu s chráničmi uší, prilbami alebo čiapkami. Všetky okuliare UVEX absorbujú 100% UV 
žiarenia.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX pheos cx2, číre, farba čierna/modrá 0111.0140 7,03 €
Okuliare UVEX pheos cx2, šedý zorník, farba čierna/biela 0111.0142 7,03 €
Okuliare UVEX pheos cx2, žltý zorník, farba čierna/žltá 0111.0144 7,03 €
Okuliare UVEX pheos cx2, číre, farba šedá/modrá 0111.0146 7,03 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Okuliare Carina Klein, model 12750

Vysoký komfort, zmäkčený a profilovaný nosník, nastaviteľné bočnice. Ochranná vrstva voči 
poškriabaniu, nezahmlievajúce sa. Nová UV-380 technológia chrániaca voči UV žiareniu.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare CARINA KLEIN, model 12750 číre, nezahmlievajúce sa 0111.0110 9,60 €

Okuliare Carina Klein, model 12720

Optimálny komfort, vhodné pre všetky tvary hlavy. Ochranná vrstva voči poškriabaniu, neza-
hmlievajúce sa. Nová UV-380 technológia chrániaca voči UV žiareniu.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare CARINA KLEIN, model 12720 číre, nezahmlievajúce sa 0111.0115 7,20 €

Okuliare UVEX i-3 AR 

Komfortné ochranné okuliare s obojstranným antireflexom, potláčajú rušivé odrazové re-
flexy a sú teda vhodné pre kontrolné činnosti a prácu s predmetmi odrážajúcimi svetlo. Majú 
mäkké konce bočníc, mäkký nosník a opierku čela pre maximálne pohodlie. Poskytujú 100% 
ochranu voči UV žiareniu.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX i-3 AR, obojstranný antireflex, rámček sivý / svetlo modrý 0110.0148 29,80 €

Okuliare 3M Refine 300 Blue

Ochranné okuliare pre menšie hlavy a tváre. Majú úzke elegantné obrúčky, polstrovaný na-
staviteľný nosový mostík a zvýšenú bočnú ochranu. Zorníky sú číre, polykarbonátové, s povr-
chom odolným proti poškriabaniu a zahmlievaniu.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare ochranné 3M Refine 300 Blue, číre 0110.0200 10,40 €

Okuliare 3M SecureFit SF200

Patentovaná technológia 3M PDT (Pressure Diffusion Technology) pomáha rozložiť tlak pô-
sobiaci za uši tak, aby sa zvýšilo pohodlie užívateľov, a pri tom nebola ohrozená bezpečnosť. 
Okuliare sú z  vysoko kvalitného, nerecyklovaného polykarbonátu a  sú veľmi ľahké (18 g). 
Prispôsobí sa širokému radu tvárí, zorníky majú kvalitný povrch odolný proti poškriabaniu 
a zahmlievaniu.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare ochranné 3M SecureFit SF201, číre 0110.0210 5,78 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX i-works, číre, farba antracit/modrá 0111.0160 6,81 €
Okuliare UVEX i-works, číre, farba antracit/limetka 0111.0162 6,81 €
Okuliare UVEX i-works, žltý zorník, farba čierna/žltá 0111.0164 6,81 €
Okuliare UVEX i-works, zrkadlový zorník, farba čierna/šedá 0111.0166 12,10 €

Okuliare UVEX i-works
Komfortné okuliare sú spojením športového dizajnu a všetkých výhod ochranných okuliarov. 
Panoramatický zorník, nízka hmotnosť, vysoká optická čírosť bez zahmlievania aj po opako-
vanom čistení. Bočnice "soft grip" pre komfortné a stabilné nosenie bez skĺznutia. Všetky oku-
liare UVEX absorbujú 100% UV žiarenia.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX cosmoflex, zorníky z tvrdeného skla 0111.0130 19,50 €

Okuliare UVEX cosmoflex
Komfortné ochranné okuliare s integrovanou bočnou a hornou ochranou a zorníky z tvrde-
ného skla. Vhodné tam, kde plastové zorníky môžu byť poškodené napr. organickými látkami 
a výparmi. Optimálny a trvalý komfort nosenia, zakončenie bočníc uvex duo-flex, dĺžkové 
nastavenie bočníc v štyroch stupňoch.
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Okuliare nasaditeľné na dioptrické okuliare

Okuliare UVEX 9169

Robustné okuliare, väčšie odsadenie zorníka v hornej časti. Možné nasadiť na dioptrické oku-
liare. Všetky okuliare UVEX absorbujú 100% UV žiarenia.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX 9169, číre 0111.0192 11,80 €

Okuliare Claro

Ochranné okuliare s manžetou priliehajúcou na tvár. Dokonalá bočná i horná ochrana. Nasta-
viteľná upínacia páska. Možné nasadiť na dioptrické okuliare.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare Claro 0111.0105 10,70 €

Okuliare UVEX ultrasonic 9302

Uzavreté okuliare, prichytenie gumou. Panoramatický tvar, špeciálny systém odvetrania. Mož-
né nasadiť na dioptrické okuliare. Všetky okuliare UVEX absorbujú 100% UV žiarenia.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare UVEX ultrasonic 9302, číre, nezahmlievajúce sa HC/AF 0111.0195 14,60 €

Ochranné štíty
Ochranný štít plexi

Je určený na ochranu očí, prípadne celej tváre. V ponuke sú tri štandardné rozmery.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Štít plexi 90x250 mm 0112.0110 6,49 €
Štít plexi 220x250 mm 0112.0111 6,01 €
Štít plexi, tvar vanička 0112.0112 18,90 €

Okuliare 3M SecureFit™ radu 400
Veľmi ľahké okuliare atraktívneho vzhľadu. Ploché ohybné bočnice s hladkým povrchom po-
núkajú maximálne pohodlie pre užívateľa. Zorníky sú z odolného polykarbonátu, číre alebo 
vo variantoch so zafarbením a s povrchovou úpravou proti poškriabaniu (AS), prípadne aj 
zahmlievaniu (AF).

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare ochranné 3M SecureFit 401 AS/AF, číre 0110.0234 6,46 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 402 AS/AF, šedé 0110.0236 6,85 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 403 AS/AF, žlté 0110.0238 6,85 €
Okuliare ochranné 3M SecureFit 410 AS, zrkadlové, pre vonkajšie použitie 0110.0239 7,82 €

Okuliare 3M 2800

Je možné ich nosiť cez väčšinu dioptrických okuliarov, poskytujú skvelú ochranu zraku pri 
zachovaní maximálneho zorného poľa. Bočnice s nízkym profilom sú nastaviteľné v štyroch 
pozíciách, nastaviteľný je aj zorník.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare ochranné 3M 2800, číre 0110.0220 7,16 €

Okuliare 3M radu 2810
Veľmi ľahké okuliare atraktívneho vzhľadu. Ploché ohybné bočnice s hladkým povrchom po-
núkajú maximálne pohodlie pre používateľa. Zorníky sú z číreho a odolného polykarbonátu.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare ochranné 3M 2810, číre 0110.0230 4,36 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Sú prípady, keď napriek všetkej ochrane dôjde ku kontaminácii oka chemickými látkami. V ta-
kom prípade je samozrejme nutný čo najrýchlejší výplach oka. V miestach, kde nie je rýchly 
prístup k  dostatočnému a  čistému zdroju vody, je veľmi žiadúce zaistiť túto možnosť inak. 
K tomu slúžia pripravené roztoky pre výplach očí, ktoré môžu byť umiestnené napríklad na 
stene laboratória, či už voľne alebo v nižšie uvedených boxoch prvej pomoci. Stanica prvej 
pomoci obsahuje 1 vyplachovaciu fľašu 200 ml pH neutral a  1 vyplachovaciu fľašu 500 ml 
s roztokom NaCl. Je určená pre pripevnenie na stenu a vybavená zrkadlom a piktogramami 
s návodom na použitie. Stanica v boxe obsahuje tie isté komponenty, box je uzatvárateľný.

Vyplachovacie roztoky sú s roztokom pufra, ktorý neutralizuje kyseliny alebo zásady (je ozna-
čený ako pH neutral), a s roztokom NaCl v koncentrácii 0.9%, čo zodpovedá prostrediu oka. 
Obidva roztoky sú sterilné, nemôže teda dôjsť k ďalšej kontaminácii zasiahnutého oka. Použi-
teľnosť obidvoch roztokov je až 3 roky.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Vyplachovacia fľaša 200 ml s roztokom pH neutral 0115.0005 15,40 €
Vyplachovacia fľaša 500 ml s roztokom NaCl 0115.0010 17,00 €
Stanica prvej pomoci 0115.0020 62,10 €
Stanica prvej pomoci v boxe 0115.0025 73,70 €

Roztoky pre výplach očí

Ochrana rúk
Ponúkame niekoľko druhov rukavíc z rôznych materiálov pre rôzne oblasti použitia. V ozna-
čovaní veľkosti rukavíc je istá nejednotnosť. Okrem známeho označenia S, M, L a XL je pri 
rukaviciach najčastejšie označenie číslami 7 až 11, pričom 7 sú najmenšie.

Latexové vyšetrovacie rukavice
Vyrábajú sa v troch veľkostiach – S, M a L, buď ľahko pudrované alebo nepudrované. Nerozli-
šuje sa pravá a ľavá ruka. Dodávajú sa v krabici po 100 ks.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za bal.
Rukavice vyšetrovacie latex, ľahko pudrované S 0121.1002 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex, ľahko pudrované M 0121.1001 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex, ľahko pudrované L 0121.1003 5,37 €
Rukavice vyšetrovacie latex, nepudrované S 0121.1006 5,76 €
Rukavice vyšetrovacie latex, nepudrované M 0121.1007 5,76 €
Rukavice vyšetrovacie latex, nepudrované L 0121.1008 5,76 €
Rukavice vyšetrovacie latex, nepudrované XL 0121.1009 6,03 €

Jednorazové, v   štyroch veľkostiach, nepudrované, nerozlišuje sa pravá a  ľavá ruka, balenie 
po 100 ks v krabici.  

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Rukavice latexové Fisherbrand Aloe Vera, S, bez púdru, 100 ks 0121.1095 15,40 €
Rukavice latexové Fisherbrand Aloe Vera, M, bez púdru, 100 ks 0121.1096 15,40 €
Rukavice latexové Fisherbrand Aloe Vera, L, bez púdru, 100 ks 0121.1097 15,40 €
Rukavice latexové Fisherbrand Aloe Vera, XL, bez púdru, 100 ks 0121.1098 15,40 €

Latexové vyšetrovacie rukavice  s Aloe Vera
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Nitrilové rukavice Fisherbrand® Purple Nitril
Tieto rukavice spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá a patria k najkvalitnejším produktom na 
trhu. Materiál nitril poskytuje čiastočnú chemickú ochranu, vhodné pre alergikov (neobsahu-
jú latex). Nepudrované, dĺžka 250 mm, farba fialová, balenie po 100 ks v krabici.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za bal.
Rukavice Fisherbrand Purple Nitril, nepudrované XS 0121.1081 21,20 €
Rukavice Fisherbrand Purple Nitril, nepudrované S 0121.1082 21,20 €
Rukavice Fisherbrand Purple Nitril, nepudrované M 0121.1083 21,20 €
Rukavice Fisherbrand Purple Nitril, nepudrované L 0121.1084 21,20 €
Rukavice Fisherbrand Purple Nitril, nepudrované XL 0121.1085 21,20 €

Nitrilové rukavice Fisherbrand® s Aloe Vera
Jednorazové rukavice najvyššej kvality, vysoká odolnosť voči pretrhnutiu, neobsahujú žiadne 
látky spôsobujúce alergie, Aloe Vera navyše chráni pokožku pred vysušením. Sú určené i pre 
dlhodobejšie používanie, poskytujú na rozdiel od latexových rukavíc naviac chemickú ochra-
nu. Farba zelená mint, nerozlišuje sa pravá a ľavá ruka, balenie po 100 ks v krabici.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za bal.
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované S 0121.1052 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované M 0121.1053 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované L 0121.1054 23,20 €
Rukavice nitrilové Aloe Vera, nepudrované XL 0121.1055 23,20 €

Nitrilové rukavice Semperguard
Sú vyrobené z nitrilu, poskytujú teda čiastočnú chemickú ochranu a pritom sú veľmi tenké, 
umožňujú teda dobrú manipuláciu s rôznymi predmetmi. Tieto rukavice sú veľmi často použí-
vané i v priemysle ako ochrana výrobku pri manipulácii s ním. Vonkajšia strana je texturovaná, 
nerozlišuje sa pravá a ľavá ruka. Dodávajú sa v krabici po 100 ks.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za bal.
Rukavice nitrilové Semperguard, nepudrované S 0121.1060 12,90 €
Rukavice nitrilové Semperguard, nepudrované M 0121.1061 12,90 €
Rukavice nitrilové Semperguard, nepudrované L 0121.1062 12,90 €
Rukavice nitrilové Semperguard, nepudrované XL 0121.1063 12,90 €

Nitrilové rukavice DERMATRIL®
Jednorazové rukavice veľmi vysokej kvality, neobsahujú žiadne látky spôsobujúce alergie (tá 
sa niekedy môže vyskytnúť pri latexových rukaviciach). Sú určené i pre dlhodobejšie použí-
vanie, poskytujú na rozdiel od latexových rukavíc navyše chemickú ochranu. Farba modrá, 
nerozlišuje sa pravá a ľavá ruka, balenie po 100 ks v krabici.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za bal.
Rukavice nitrilové DERMATRIL, nepudrované S 0121.1020 23,20 €
Rukavice nitrilové DERMATRIL, nepudrované M 0121.1021 23,20 €
Rukavice nitrilové DERMATRIL, nepudrované L 0121.1022 23,20 €

Vinylové rukavice Semperguard®
Príjemné na používanie, vhodné pre osoby alergické na latex. Kategória I (pre minimálne ri-
ziko), dĺžka 240 mm, hrúbka 0.22 mm. Nerozlišuje sa pravá a  ľavá ruka, balenie po 100 ks 
v krabici.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za bal.
Rukavice vinylové, nepudrované S 0121.1012 6,03 €
Rukavice vinylové, nepudrované M 0121.1013 6,03 €
Rukavice vinylové, nepudrované L 0121.1014 6,03 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

36

BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Gumové upratovacie rukavice
Ide o známe, bežné rukavice, používané v domácnosti pri upratovaní či umývaní v saponá-
toch. V balení je obsiahnuté 12 párov rukavíc, dodávajú sa po jednotlivých pároch. 

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice upratovacie M 0121.1101 0,36 €
Rukavice upratovacie L 0121.1103 0,36 €
Rukavice upratovacie XL 0121.1105 0,36 €

Pracovné rukavice PROFOOD
Sú z nevystuženého nitrilu, s velúrovou úpravou (výstelkou). Neobsahujú prírodný latex. Sú 
určené pre opakované použitie a sú vhodné i pre dlhodobejšie nosenie. V balení je obsiahnu-
tých 12 párov rukavíc, dodávajú sa po jednotlivých pároch.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice PROFOOD 8 0121.1208 2,92 €
Rukavice PROFOOD 9 0121.1209 2,92 €

Chemické rukavice SOL-VEX®
Nitrilové rukavice pre opakované použitie, vysoká odolnosť voči oderu. Chemicky vysoko 
odolné, dĺžka 38 cm. V balení je obsiahnutých 12 párov, dodávajú sa aj po jednotlivých pá-
roch.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice SOL-VEX 7 0121.1307 2,57 €
Rukavice SOL-VEX 8 0121.1308 2,57 €
Rukavice SOL-VEX 9 0121.1309 2,57 €
Rukavice SOL-VEX 10 0121.1310 2,57 €

Chemické rukavice SOL-VEX® Premium
Špičkové nitrilové rukavice, každá jednotlivá rukavica je testovaná tlakovým vzduchom. Urče-
né pre najnáročnejšie použitie, manipuláciu s koncentrovanými kyselinami a zásadami. Dĺžka 
38 cm.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice SOL-VEX Premium 8 0121.1408 5,41 €
Rukavice SOL-VEX Premium 9 0121.1409 5,41 €
Rukavice SOL-VEX Premium 10 0121.1410 5,41 €

Chemické rukavice Semperplus
Rukavice z vysoko kvalitného nitrilu, s vysokou chemickou odolnosťou aj odolnosťou voči 
oteru a prerezaniu. Zdrsnená vonkajšia plocha umožňuje bezpečné a pohodlné uchopenie 
predmetu, vnútorná strana je bavlnená, čo umožňuje dlhodobé komfortné používanie. CE 
kategória III (komplexná ochrana), neobsahujú latex, dĺžka 330 mm. V balení je obsiahnutých 
12 párov rukavíc, možno dodať aj po jednotlivých pároch.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice Semperplus 7 0121.1607 2,92 €
Rukavice Semperplus 8 0121.1608 2,92 €

Chemické rukavice CAMATRIL®
Osvedčené ochranné rukavice s mnohostranným využitím, zo špecifického vysokohodnotné-
ho nitrilu s vysokou chemickou odolnosťou. Rovnako vysoká odolnosť voči oteru, prerezaniu 
a prepichnutiu dovolí prácu s ostrými materiálmi. Dobrá ohybnosť a presnosť anatomického 
tvarovania umožňujú dobrý hmat, bavlnený zamat z vnútornej strany rukavíc znamená kom-
fort pri nosení. V balení je obsiahnutých 10 párov, predávajú sa aj po jednotlivých pároch.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice CAMATRIL 7 0122.1107 3,31 €
Rukavice CAMATRIL 8 0122.1108 3,31 €
Rukavice CAMATRIL 9 0122.1109 3,31 €
Rukavice CAMATRIL 10 0122.1110 3,31 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Gumová chňapka
Zo silikónovej gumy s teplotnou odolnosťou -57°C až +260°C, na uchopenie horúcich alebo 
hlboko zmrazených predmetov a ich prenášanie na krátku vzdialenosť.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Gumová chňapka 0123.2000 18,90 €

Chemické rukavice Butoject®
Rukavice vyrábané patentovaným spôsobom, materiál butyl, farba čierna, s dobrou chemic-
kou a mechanickou odolnosťou, umožňujú nosenie spodných rukavíc. Rukavice sú plynotes-
né, spĺňajú požiadavky NATO, preto sú používané i pre armádne účely v kombinácii s protiche-
mickými ochrannými oblekmi. Vďaka špeciálnemu čisteniu pri určitých skupinách chemikálií 
je možné opätovné použitie aj po ich kontaminácii – toto čistenie je možné dohodnúť s vý-
robcom.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice Butoject 8 0122.1250 19,30 €
Rukavice Butoject 9 0122.1252 19,30 €
Rukavice Butoject 10 0122.1254 19,30 €

Chemické rukavice Vitoject®
Rukavice vyrábané patentovaným spôsobom, materiál fluorkaučuk, farba čierna, s veľmi dob-
rou ochranou pred extrémne agresívnymi a jedovatými chemikáliami, s dobrou odolnosťou 
voči polycyklickým aromátom (petrochémia). Umožňujú nosenie spodných rukavíc. Rukavice 
sú plynotesné, sú používané i v kombinácii s protichemickými ochrannými oblekmi. Vďaka 
špeciálnemu čisteniu pri určitých skupinách chemikálií je možné opätovné použitie aj po ich 
kontaminácii – toto čistenie je možné dohodnúť s výrobcom.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice Vitoject 8 0122.1270 111,00 €
Rukavice Vitoject 9 0122.1272 111,00 €
Rukavice Vitoject 10 0122.1274 111,00 €

Chemické penové rukavice
Ide o tlakovú nádobu s obsahom špeciálnej peny, ktorá po rozotrení a krátkom zaschnutí vy-
tvorí na pokožke ochranný film. Chráni proti kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám, olejom a pra-
chu. Doba účinnosti je cca 4 hodiny, počas tejto doby je ochranná vrstva odolná aj voči vode 
a mydlu. Ak pri práci dôjde k znečisteniu rúk napríklad farbami alebo atramentami, potom 
vrstva významne uľahčuje umývanie rúk.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Chemické penové rukavice, 400 ml 0129.1011 20,20 €

Chemické rukavice PVA
Rukavice určené pre prácu s organickými rozpúšťadlami, poťah z polyvinylalkoholu, takmer 
inertné v aromatických a chlórovaných rozpúšťadlách. POZOR, tieto rukavice sa nesmú použí-
vať pre prácu s vodou alebo vodnými roztokmi.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za pár
Rukavice PVA 9 0121.1509 29,00 €
Rukavice PVA 10 0121.1510 29,00 €
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Pracovné odevy

Plášte pánske 
- dlhý rukáv, materiál bavlnený keper

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za kus
Plášť biely pánsky 44 0141.1044 11,50 €
Plášť biely pánsky 46 0141.1046 11,50 €
Plášť biely pánsky 48 0141.1048 11,50 €
Plášť biely pánsky 50 0141.1050 11,50 €
Plášť biely pánsky 52 0141.1052 11,50 €
Plášť biely pánsky 54 0141.1054 11,50 €
Plášť biely pánsky 56 0141.1056 11,50 €
Plášť biely pánsky 58 0141.1058 11,50 €
Plášť biely pánsky 60 0141.1060 11,50 €

Tu sa jedná o mimoriadne široké pole výrobkov, 
z  ktorého vyberáme najmä ochrannú zásteru 
(ako doplnok pre prácu s  tvárovým štítom na 
ochranu proti postriekaniu chemikáliami), a tiež 
základnú ponuku bielych pracovných plášťov, 
košieľ a nohavíc.

Plášte dámske  
- dlhý rukáv, materiál bavlnený keper

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za kus
Plášť biely dámsky 42 0141.2042 11,00 €
Plášť biely dámsky 44 0141.2044 11,00 €
Plášť biely dámsky 46 0141.2046 11,00 €
Plášť biely dámsky 48 0141.2048 11,00 €
Plášť biely dámsky 50 0141.2050 11,00 €
Plášť biely dámsky 52 0141.2052 11,00 €
Plášť biely dámsky 54 0141.2054 11,00 €
Plášť biely dámsky 56 0141.2056 11,00 €
Plášť biely dámsky 58 0141.2058 11,00 €

Ochranné rukavice protiteplotné s fóliou
Z  tepelne odolnej tkaniny Kevlar s ochranou chrbáta hliníkovou fóliou proti sálajúcemu teplu.

Názov Kat.číslo Cena za pár
Rukavice Kevlar/hliník prstové (do 400°C) 0123.3005 34,00 €

Ochranné rukavice protiteplotné
Z tepelne odolnej tkaniny Kevlar, proti teplotnému riziku aj proti porezaniu.

Názov Kat.číslo Cena za pár
Rukavice Kevlar prstové (do 250°C) 0123.3001 19,50 €

Značenie veľkostí pre mužov Značenie veľkostí pre ženy
kód výška postavy obvod hrud. obvod pásu kód výška postavy obvod hrud. obvod bokov
44 182 88 74 42 170 84 92
46 182 92 78 44 170 88 96
48 182 96 82 46 170 92 100
50 182 100 88 48 170 96 104
52 182 104 94 50 170 100 108
54 182 108 100 52 170 104 112
56 182 112 106 54 170 108 116
58 182 116 112 56 170 112 120
60 182 120 118 58 170 116 124
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Košele biele dámske
S krátkym rukávom, materiál bavlna. Vhodná veľkosť košele sa vyberá podľa konfekčnej veľ-
kosti EU. 

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za kus
Košeľa biela dámska 37 0143.0037 8,31 €
Košeľa biela dámska 38 0143.0038 8,31 €
Košeľa biela dámska 39 0143.0039 8,31 €
Košeľa biela dámska 40 0143.0040 8,31 €
Košeľa biela dámska 41 0143.0041 8,31 €
Košeľa biela dámska 42 0143.0042 8,31 €
Košeľa biela dámska 43 0143.0043 8,31 €
Košeľa biela dámska 44 0143.0044 8,31 €

Košele biele pánske
S  krátkym rukávom, materiál bavlna. Vhodná veľkosť košele sa vyberá podľa obvodu krku 
v cm. 

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za kus
Košeľa biela pánska 37 0143.1037 7,82 €
Košeľa biela pánska 38 0143.1038 7,82 €
Košeľa biela pánska 39 0143.1039 7,82 €
Košeľa biela pánska 40 0143.1040 7,82 €
Košeľa biela pánska 41 0143.1041 7,82 €
Košeľa biela pánska 42 0143.1042 7,82 €
Košeľa biela pánska 43 0143.1043 7,82 €
Košeľa biela pánska 44 0143.1044 7,82 €
Košeľa biela pánska 46 0143.1046 7,82 €

Nohavice pánske
Vzadu v páse do gumy, zapínanie vpredu, materiál biely bavlnený keper.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za kus
Nohavice pánske 44 0142.1044 9,89 €
Nohavice pánske 46 0142.1046 9,89 €
Nohavice pánske 48 0142.1048 9,89 €
Nohavice pánske 50 0142.1050 9,89 €
Nohavice pánske 52 0142.1052 9,89 €
Nohavice pánske 54 0142.1054 9,89 €
Nohavice pánske 56 0142.1056 9,89 €

Nohavice dámske 
Vzadu v páse do gumy, zapínanie na boku, materiál biely bavlnený keper.

Názov Veľkosť Kat.číslo Cena za kus
Nohavice dámske 42 0142.0042 8,80 €
Nohavice dámske 44 0142.0044 8,80 €
Nohavice dámske 46 0142.0046 8,80 €
Nohavice dámske 48 0142.0048 8,80 €
Nohavice dámske 50 0142.0050 8,80 €
Nohavice dámske 52 0142.0052 8,80 €
Nohavice dámske 54 0142.0054 8,80 €

Ochranná zástera 
Je z fólie PVC, odolnej voči stredne koncentrovaným chemikáliám, samozrejme nepremoka-
vá. Upevňuje sa okolo krku a stuhou v páse.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Zástera PVC 0144.0100 2,19 €
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Jednorazový laboratórny plášť 3M 4440

Jednorazový ochranný odev 3M 4520

Jednorazový ochranný odev 3M 4565

Ochrana dýchacích orgánov

Jednorazový laboratórny plášť vyrobený z  laminovaného materiálu, odolného proti prachu 
a proti ľahkému postriekaniu kvapalinou. Zapínanie je na zips, manžety sú pletené.

Vyrobené z 5-vrstvového priedušného a ľahkého materiálu, je mimoriadne pohodlný pri no-
sení. Ide o typ CE 5 a 6 pre nebezpečný prach a postriekanie. Trojdielna kapucňa, pletené 
manžety s elastickým vyhotovením okolo pása a členkov, dvojcestný zips s odlepiteľnou ná-
šivkou na uzatváracej klope. Odev má antistatickú ochranu (EN 1149-5: 2008) a ochranu pred 
rádioaktívnymi / nukleárnymi časticami (EN 1073-2: 2002).

Vyrobené z veľmi ľahkého a priľnavého materiálu, ktorý znižuje hmotnosť odevu a predovšet-
kým poskytuje zvýšenú úroveň chemickej ochrany, tiež vďaka zosilneným páskovým švom. 
Typ ochrany CE 4, 5 a 6 pre nebezpečný prach, postriekanie a postrek olejovou alebo vodnou 
hmlou. Ochrana pred biologickými / infekčnými činidlami (EN 14126), antistatická ochrana 
(EN 1149-5: 2008) a ochrana pred rádioaktívnymi / nukleárnymi časticami (EN 1073-2: 2002). 
Trojdielna kapucňa, pletené manžety s elastickým vyhotovením okolo pása a členkov, dvoj-
cestný zips s odlepiteľnou nášivkou na uzatváracej klope.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Plášť laboratórny jednorazový 3M 4440, biely, veľkosť L, 50 ks 0145.0004 205,00 €
Plášť laboratórny jednorazový 3M 4440, biely, veľkosť XL, 50 ks 0145.0006 205,00 €

Názov Kat.číslo Cena za ks
Ochranný odev jednorazový 3M 4520, veľkosť XL 0145.0014 4,55 €
Ochranný odev jednorazový 3M 4520, veľkosť XXL 0145.0016 4,55 €

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Ochranný odev jednorazový 3M 4565, veľkosť XL, 20 ks 0145.0024 174,00 €
Ochranný odev jednorazový 3M 4565, veľkosť XXL, 20 ks 0145.0026 174,00 €

Bezúdržbové filtračné polomasky 3M Aura 9322+ a 9332+ 

Bezúdržbová filtračná polomaska 3M 9914

Filtračná polomaska (respirátor) s výdychovým ventilčekom Cool Flow™ poskytuje pohodlie 
a štýl pri zachovaní vysokej účinnosti. Embosovaný panel redukuje zahmlievanie okuliarov, ku 
ktorému zvyčajne dochádza pri vydychovaní horúceho, vlhkého vzduchu. Technológia účin-
ného filtračného média 3M™ Electret zabezpečuje nízky odpor pri dýchaní a prináša trvalo 
vysokú kvalitu filtrácie. Zaisťuje účinnú ochranu dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, 
kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu a / alebo neprchavých kvapalín. Model 9322+ je 
určený pre triedu ochrany FFP2, model 9332+ pre triedu ochrany FFP3. Pútko na brade uľah-
čuje nasadenie a nastavenie polohy, aby polomaska pohodlne sedela. Vďaka patentovanému 
3-panelovému designu sa prispôsobí väčšine tvárí a pohybom tváre. Individuálne hygienické 
balenie každého kusa chráni polomasku proti kontaminácii pred použitím.

Filtračná polomaska (respirátor) pre ochranu pred organickými plynmi, pred nízkymi hladina-
mi aerosólov (voda / olej) a prachu vďaka vrstve aktívneho uhlia. S výdychovým ventilčekom 
Cool Flow™ poskytuje pohodlie a štýl pri zachovaní vysokej účinnosti. Technológia účinného 
filtračného média 3M™ Electret zabezpečuje nízky odpor pri dýchaní a prináša trvalo vysokú 
kvalitu filtrácie. Úroveň ochrany FFP1. Robustná konštrukcia tvárovej časti s dobrým prispôso-
bením väčšine veľkostí a tvarov tvárí.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Filtračná polomaska (respirátor) 3M Aura 9322+, FFP2 0120.0000 3,07 €
Filtračná polomaska (respirátor) 3M Aura 9332+, FFP3 0120.0002 6,35 €

Názov Kat.číslo Cena za ks
Filtračná polomaska (respirátor) 3M 9314, FFP1 0120.0010 4,67 €
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Bezúdržbová filtračná polomaska 3M 9926

Filtračná polomaska (respirátor) pre ochranu pred kyslými plynmi, pred nízkymi hladinami 
aerosólov (voda/olej) a prachu vďaka vrstve aktívneho uhlia. S výdychovým ventilčekom Cool 
Flow™ poskytuje pohodlie a štýl pri zachovaní vysokej účinnosti. Technológia účinného fil-
tračného média 3M™ Electret zabezpečuje nízky odpor pri dýchaní a prináša trvalo vysokú 
kvalitu filtrácie. Úroveň ochrany FFP2. Robustná konštrukcia tvárovej časti s dobrým prispô-
sobením väčšine veľkostí a tvarov tvárí.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Filtračná polomaska (respirátor) 3M 9926, FFP2, 100 ks 0120.0020 581,00 €

Celotvárová maska 3M model 6800 pre opakované použitie

Táto maska vyniká jednoduchosťou a pohodlím. Tvárová časť je pohodlná, mäkká, nealergén-
na a  celkovo je maska veľmi ľahká (400 gramov). Polykarbonátový zorník poskytuje široké 
zorné pole a je odolný nárazom a poškriabaniu. Maska sa upevňuje štyrmi páskami a vďaka 
vyváženiu sa dá nasadiť aj zložiť ľahko a pohodlne. Výdychový ventil má zvýšenú odolnosť 
a možno ho ľahko čistiť. Tu uvádzaný model je strednej veľkosti, vybavený 3M™ bajonetovým 
upínacím systémom filtrov. Umožňuje pripojenie páru ľahkých filtrov zo širokej ponuky pro-
ti plynom, výparom a časticiam, podľa individuálnej potreby. Systém dvoch filtrov znamená 
menší odpor a ľahšie dýchanie. Filtre sa vždy objednávajú zvlášť. 

Názov Kat.číslo Cena za kus
Celotvárová maska 3M 6800, stredná veľkosť 0120.0100 107,00 €

Polomaska 3M model 7502 pre opakované použitie

Polomaska strednej veľkosti s dlhou životnosťou je určená pre veľmi nepriaznivé pracovné 
prostredie. Tvárová časť je z mäkkého silikónu, plne udržiavateľná a má hmotnosť len 136 
gramov. Malý odpor pri dýchaní pomáha znižovať hromadenie tepla v maske a zvyšovať po-
hodlie. Náhlavné pásky užívateľovi umožňujú sňať masku pri krátkych prestávkach bez toho, 
aby ju musel úplne odkladať. Polomaska nenarušuje zorné pole, umožňuje lepšie periférne 
videnie a je kompatibilná s prostriedkami na ochranu zraku 3M. Polomaska má bajonetový 
upínací systém filtrov. Pripája sa vždy pár filtrov, na výber je široká ponuka vyhotovení voči 
plynom, výparom alebo časticiam. Filtre sa objednávajú zvlášť. 

Názov Kat.číslo Cena za kus
Polomaska 3M 7502, stredná veľkosť 0120.0120 26,80 €

Výber z veľkej ponuky filtrov, ďalšie ponúkneme na požiadanie.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Filter 3M 6055, A2 proti organickým plynom a výparom (b.v. nad 65°C) 0120.0200 5,83 €
Filter 3M 6057, ABE1 proti org. a anorg. plynom a výparom (b.v. nad 65°C), anorganickým 
výparom a kyslým plynom

0120.0204 5,00 €

Filter 3M 6059, ABEK1 proti organickým plynom a výparom (b.v. nad 65°C), anorganickým 
výparom, kyslým plynom, čpavku a jeho derivátom

0120.0208 5,97 €

Filter 3M 2125, P2R, proti pevným časticiam a aerosólom 0120.0220 3,25 €
Filter 3M 2135, P3R, proti pevným časticiam a aerosólom 0120.0224 4,36 €

Okuliare 2890 uzavreté, vhodné pre polomasky
Okuliare vhodné ako doplnok k polomaskám 3M. Skvele sa prispôsobia tvári vďaka moderné-
mu tenkému vyhotoveniu. Nepriame vetranie zlepšuje cirkuláciu vzduchu a znižuje zahmlie-
vanie priezoru (modely 2890 a 2890A). Verzie 2890S a 2890SA chránia aj proti plynu a jemným 
časticiam. Zorník je polykarbonátový, pri verziách s písmenom A v typovom označení je zorník 
acetátový, so zvýšenou chemickou odolnosťou. Okuliare sú ľahké (99 g), majú mäkkú a poho-
dlnú dosadaciu líniu a široké, ľahko nastaviteľné pásky cez hlavu. Zorník sa dá ľahko vymeniť. 

Názov Kat.číslo Cena za kus
Okuliare 3M 2890, uzatvorené s nepriamym odvetrávaním, číry PC zorník 0110.0250 10,90 €
Okuliare 3M 2890A, uzatvorené s nepriamym odvetrávaním, číry acetátový zorník 0110.0252 12,60 €
Okuliare 3M 2890S, uzavreté a utesnené, číry PC zorník 0110.0254 10,90 €
Okuliare 3M 2890SA, uzavreté a utesnené, číry acetátový zorník 0110.0256 12,60 €

Jednorazový laboratórny plášť 3M 4440
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Prípravky starostlivosti o pokožku

Incides N
Sú to osvedčené utierky z netkanej textílie napustené alkoholovým dezinfekčným roztokom, 
určené na rýchle očistenie a súčasne dezinfekciu malých plôch, predmetov a rúk. Sú zvlášť 
vhodné na dezinfekciu vyšetrovacích lôžok, kľučiek, sedadiel WC a pod., nie sú vhodné na 
plexisklo a lakované drevo.

Základnou dodávkou je dóza obsahujúca celkom 90 kusov utierok, z ktorej sa postupne odo-
berajú. Neskôr je možné dokupovať náhradné balenie 90 kusov samotných utierok bez dózy.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Incides N, dóza 0160.1000 8,71 €
Incides N, náhradné balenie 0160.1001 7,10 €

Silonda 
Ide o reparačný tekutý krém špičkovej kvality, určený pre zvlášť namáhanú pokožku. Oblasť 
použitia je v bežnej domácnosti, predovšetkým u osôb s citlivou pokožkou, u lekárskeho per-
sonálu a v každom laboratóriu, tiež pre ošetrenie celej pokožky, nielen rúk.

Štandardne sa dodáva Silonda s obsahom včelieho vosku, k dispozícii je aj Silonda lipid s ob-
sahom lipidov. Krém sa dodáva vo fľaši 500 ml, ku ktorej je možné pre väčší komfort zakúpiť 
dávkovací nástavec.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Silonda 0160.1101 6,80 €
Silonda Lipid 0160.1102 8,19 €
Nástavec dávkovací 0160.1999 5,25 €
Držiak nástenný 0160.1998 8,56 €

Isolda
Ochranný a regeneračný krém pre dokonalé ošetrenie vysušených rúk. Vhodný pre ošetrenie 
ľahko poškodenej pokožky rúk po práci. Dodáva sa v tube 100 ml. 

Názov Kat.číslo Cena za kus
Isolda hydratačná, 100 ml 0160.1205 0,68 €
Isolda nechtíková, 100 ml 0160.1206 0,74 €
Isolda dezinfekčná, 100 ml 0160.1207 0,88 €

Batisept CREAM
Hotový dezinfekčný prostriedok na kožu s baktericídnym, fungicídnym a čiastočne virucíd-
nym účinkom. Je určený na dezinfekciu pokožky a slizníc, má rýchly účinok (do 30 s) a dl-
hotrvajúce pôsobenie (až 2 hodiny). Je bez parfumácie, vykazuje veľmi dobrú toleranciu s 
pokožkou a je ľahko biologicky odbúrateľný.  

Názov Kat.číslo Cena za kus
BATISEPT CREAM, 100ml 0160.1320 3,58 €
BATISEPT CREAM, 200ml 0160.1322 6,46 €

Batisept GEL 
Dezinfekčný gélový prípravok s baktericídnym, tuberkulocídnym, virucídnym a fungicídnym 
účinkom. Je určený pre hygienu a dezinfekciu rúk. 

Názov Kat.číslo Cena za kus
BATISEPT GEL, 85 ml 0160.1300 2,53 €
BATISEPT GEL, 500 ml 0160.1302 7,94 €
BATISEPT GEL, 1000 ml 0160.1304 13,50 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Utierky z papiera a netkaných textílií

Utierky TORK Advanced (Super) 430
Papierová utierka s hrubšou razbou (povrchom) na strane jednej a jemnejším povrchom na 
strane druhej, s vysokou kapacitou i rýchlosťou absorpcie. Pevná za sucha aj za mokra, je mož-
né použiť ju pri čistení liehom alebo dezinfekčnými prostriedkami. Dodáva sa v rolkách.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Utierky TORK Advanced (Super) 430, rolka 340 m, 37x34 cm - 1000 ks 0180.1011 33,30 €
Utierky TORK Advanced (Super) 430, rolka 170 m, 24x34 cm - 500 ks 0180.1014 11,60 €

Priemyslová čistiaca utierka Tork Low-Lint
Mimoriadne nízka vláknitosť, antistatická a vhodná pre používanie s rozpúšťadlami. Chráni 
citlivé povrchy, elektroniku, vynikajúca absorpcia oleja a vody. Skladaná v balení, je možné 
použiť v Tork zásobníku na skladané utierky.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Tork Low-Lint priemyslová čistiaca utierka, TopPak, 80 útržkov 40x38 cm 0180.1050 16,30 €

Utierky TORK Premium (Strong) 530
Veľmi pevné utierky z netkanej textílie, ktoré rýchlo absorbujú vodu, oleje, mastnoty či hrdza-
vé kvapaliny a nasiaknuté kvapaliny ľahko uvoľnia späť. Svojimi vlastnosťami sú vhodné aj pre 
prácu s rozpúšťadlami. Tieto utierky sú výbornou náhradou textilných handier. Dodávajú sa v 
rolkách alebo ako Top Pak.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Utierky Tork Premium (Strong) 530, rolka, 280 útržkov 38x32 cm 0180.1032 37,40 €
Utierky Tork Premium (Strong) 530, Top Pak, 100 útržkov 42x38 cm 0180.1034 16,70 €

Utierky TORK Premium 510
Utierky z netkanej textílie určené pre utieranie veľmi hustých kvapalín s obsahom jemných 
aj hrubých nečistôt. Je dostatočne pevná a veľmi mäkká aj za mokra, má vysokú schopnosť 
satia a nasiaknuté kvapaliny ľahko uvoľní späť. Vyznačuje sa zníženým uvoľňovaním vlákien. 
Dodáva sa v rolkách alebo ako Top Pak.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Utierky Tork Premium 510, rolka, 400 útržkov 38x32 cm 0180.1036 36,30 €
Utierky Tork Premium 510, Top Pak, 150 útržkov 42x38 cm 0180.1038 18,80 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Utierky TORK Premium (Purolin)
Utierky z netkanej textílie z vlákien viskózy pre najnáročnejšie použitie. Sú veľmi pevné za 
vlhka i pri značnom namáhaní. Sú z mäkkého materiálu, neuvoľňujú vlákna, preto sa hodia 
najmä pre utieranie kyviet, sklíčok s preparátmi alebo iných optických prvkov. Je možné ich 
sterilizovať pri teplote do 140°C. Dodávajú sa v rolkách alebo ako Top Pak.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Utierky Tork Premium (Purolin), rolka 300 útržkov 38x32 cm 0180.1040 52,20 €
Utierky Tork Premium (Purolin), Top Pak, 100 útržkov 43x38 cm 0180.1041 23,00 €

Utierky TORK Purotop
Utierky z netkanej textílie pre najnáročnejšie použitie. Sú veľmi pevné za vlhka aj pri značnom 
namáhaní. Absorbujú veľké množstvo kvapalín a sú veľmi odolné voči uvoľňovaniu vlákien. 
Pri utieraní nepoškodzujú ani citlivé povrchy. Dodávajú sa v rolkách alebo poskladané v kar-
tóne.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Utierky Tork Purotop, rolka 180 m, 500 útržkov 27x36 cm 0180.1046 84,00 €
Utierky Tork Purotop, skladané v kartóne, 8x75 kusov 30x38 cm 0180.1048 108,00 €

Držiaky a stojany
Veľmi vhodný doplnok pri pravidelnom používaní utierok. K dispozícii sú dva typy stoja-
nov na rolky – závesný (prednosťou je úspora miesta) a  na podlahu. Farebné vytohovenie  
tyrkysová/biela. 

Názov Kat.číslo Cena za kus
Stojan závesný pre rolky 0180.1091 54,70 €
Stojan na podlahu pre rolky 0180.1092 114,00 €

Utierky TORK Universal (Basic)  
a zásobník TORK Mini
Univerzálne papierové utierky vhodné na utieranie rúk, náradia, pracovných plôch. Utierky 
sa dodávajú v rolke, ktorá sa odvíja zo stredu, je veľmi vhodné použitie zásobníka Tork M-Box 
alebo Tork Mini (rozmery len 340x181x167 mm). Ten umožňuje odtrhnúť ľubovoľnú dĺžku, 
usporiadanie zásobníka zabraňuje kontaminácii utierok.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Utierky Tork Universal, jednovrstvové š. 21 cm, stredové odvíjanie 120 m 0180.1021 3,53 €
Utierky Tork Universal, dvojvrstvové š. 20 cm, stredové odvíjanie 160 m 0180.1022 6,30 €
Zásobník Tork Elevation, pre utierky so stredovým odvíjaním 0180.1024 27,60 €
Zásobník Tork Mini (nie je možné použiť pre dvojvrstvové utierky) 0180.1025 23,70 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Rad Standard
TORK Universal - jednovrstvové skladané uteráky (Zigzag), zelené, 25x23 cm, 4000 ks

TORK Advanced - dvojvrstvové skladané uteráky (Zigzag), zelené, 25x23 cm, 3000 ks

TORK Premium - dvojvrstvové skladané uteráky (Zigzag), biele, prvotriedna celulóza, TAD 
technológia, 23x23 cm, 2550 ks

TORK Mini zásobník na skladané uteráky, z tvrdeného bieleho plastu, uzamykateľný, rozme-
ry 298x274x133 mm.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Uteráky Tork Universal, jednovrstvové, 20x200 ks 0180.1053 30,00 €
Uteráky Tork Advanced, dvojvrstvové, 15x250 ks 0180.1054 33,30 €
Uteráky Tork Premium, dvojvrstvové, 15x200 ks 0180.1056 44,30 €
Zásobník Tork Mini, biely, pre skladané utierky 0180.1055 21,00 €

Skladané uteráky TORK, zásobníky

Rad Xpress
TORK Xpress extra soft Multifold - dvojvrstvové skladané uteráky vysokej kvality, prvotried-
na celulóza, biele, 21x34 cm, 2100 ks

TORK zásobník na skladané uteráky, vyhotovenie nerez-plast, uzamykateľný, rozmery 
468x317x101 mm.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Uteráky Tork Xpress extra soft Multifold, dvojvrstvové, 21x100 ks 0180.1062 43,20 €
Zásobník Tork Xpress na uteráky Multifold 0180.1065 78,80 €

Papierové vreckovky TORK
Jemné kozmetické vreckovky, dvojvrstvové, celulóza, 21x21 cm, 100 kusov.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Papierové vreckovky Tork Premium 0180.1070 1,30 €

Odpadkové koše
Odpadkový kôš Tork Bin 50 - plastový odpadkový kôš, biela farba, objem 50 l. Je možné 
ho postaviť na podlahu alebo pripevniť na stenu. Veko je možné doobjednať. Podstava má 
rozmery 390x290 mm, výška je 630 mm.

Odpadkový kôš Tork Bin 20 - plastový kôš s možnosťou upevnenia na stenu, farba biela, 
objem 20 l, rozmery 320x185x430 mm.

Odpadkový kôš Tork Bin 50 litrov - vyhotovenie nerez–plast, rozmery 614x395x253 mm.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Kôš odpadkový Tork Bin 50 0180.9010 68,70 €
Kôš odpadkový Tork Bin 20 0180.9020 11,10 €
Kôš odpadkový Tork Bin 50, nerez–plast 0180.9030 79,90 €

Odpadkové koše a zásobníky na mydlo

Tekuté mydlá a zásobníky
TORK Premium Mild - tekuté mydlo pH 5.5, objem 1 l = cca 1000 dávok

TORK Premium Extra hygienické - tekuté mydlo s dezinfekčným účinkom, 1000 ml

TORK Luxury - penové mydlo s kvetinovou vôňou, objem 1 l = cca 2500 dávok

Zásobníky s vysokou kapacitou, spoľahlivý systém, určený pre mydlá TORK. 

Názov Kat.číslo Cena za kus
Mydlo Tork Premium Mild, 1000 ml 0180.2010 4,85 €
Mydlo Tork Premium Extra hygienické, 1000 ml 0180.2015 6,17 €
Mydlo Tork Luxury, 1000 ml 0180.2016 9,50 €
Zásobník Tork Standard, pre tekuté mydlo 0180.2050 21,50 €
Zásobník Tork, nerez–plast, pre penové mydlo 0180.2060 39,00 €
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Tekutý čistiaci prípravok určený na  čistenie laboratórnych prístrojov a nástrojov, šetrný k čis-
teným povrchom (sklo, keramika, guma, plasty, kov). Odstraňuje tuky, oleje, krv, vaječný bie-
lok. Používaná koncentrácia 1 %.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Tekutý čistiaci prostriedok Fisherbrand - sol, 1 l 0166.0030 21,10 €
Tekutý čistiaci prostriedok Fisherbrand - sol, 5 l 0166.0032 79,00 €

Tekutý čistiaci prostriedok  - sol

Všestranný prostriedok proti nečistotám a mastnote na väčšinu povrchov (sklo, plasty a kovy). 
Mierne alkalický, intenzívny a biologicky odbúrateľný. Rýchlo odstraňuje nečistoty a je šetrný 
k životnému prostrediu. Odstraňuje aj silné nečistoty, mastnotu a znečistenie olejom. Vhodný 
pre čistenie povrchov z umelej hmoty, škvŕn z kobercov a textilu a napríklad sa hodí aj pre 
čistenie fasád. Neobsahuje fosfáty. Ide o koncentrát, riediteľný až 1:40, a je teda veľmi úsporný.  

Názov Kat.číslo Cena za kus
Fisherbrand rea-clean®, fľaša s rozprašovačom, 500 ml 0166.0040 8,30 €
Fisherbrand rea-clean®, fľaša 1 l 0166.0042 11,90 €
Fisherbrand rea-clean®, kanister 5 l 0166.0044 39,20 €

Tekutý odvápňovací a čistiaci prostriedok pre všetky oblasti, ako je medicína, veda, priemysel 
aj domácnosť. Rýchlo odstraňuje vápenaté látky, hrdzu, kotolné usadeniny, zvyšky cementu, 
ale aj škvrny od moču, mydla, tukov a bielkovín. Veľmi vhodný pre čistenie drezov, WC, nerezu, 
vodovodných batérií a ďalšieho vybavenia laboratórií. Veľmi vhodný pre odstraňovanie vod-
ného kameňa zo spŕch a sprchovacích hlavíc, kávovarov a ohrievačov vody. Mierne penivý, 
riedi sa na koncentráciu 2 – 5 % podľa stupňa znečistenia.  

Názov Kat.číslo Cena za kus
Čistiaci prostriedok Fisherbrand rea-calc®, 1 l 0166.0052 21,30 €
Čistiaci prostriedok Fisherbrand rea-calc®, 5 l 0166.0054 67,20 €

Bezfosfátový tekutý čistiaci koncentrát pre rýchle čistenie laboratórnych nádob a  nástrojov, 
porcelánu, gumy, plastov a  kovov (okrem hliníka a zinku). Vhodný aj na odstraňovanie ole-
jových nečistôt, tuku, krvi a bielkovín. Veľmi dobre použiteľný aj v   tvrdej vode a napríklad 
pre čistenie v ultrazvukových kúpeľoch. Zrieďuje sa na koncentráciu 1 – 3 % podľa stupňa 
znečistenia.  

Názov Kat.číslo Cena za kus
Čistiaci prostriedok Fisherbrand rea-phos®, 1 l 0166.0060 27,40 €
Čistiaci prostriedok Fisherbrand rea-phos®, 5 l 0166.0062 113,00 €

Čistiaci prostriedok  rea-clean® Bio-Reiniger

Čistiaci prostriedok  rea-calc®

Čistiaci prostriedok  rea-phos®
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Špeciálny koncentrát pre čistenie a   dezinfekciu laboratórnych nádob a  nástrojov, vhodný 
tiež na umývateľné povrchy všetkých druhov - podlahy, steny, vane, umývadlá, vodovodné 
batérie, WC, skrine, dvere a pod. Pre svoje dezinfekčné vlastnosti zvlášť vhodný pre nemocni-
ce, lekársku prax, farmaceutické laboratóriá, potravinárske prevádzky, školy, škôlky a jedálne. 
Vynikajúca účinnosť aj pri znečistení s vysokým obsahom bielkovín. Baktericídny, fungicídny, 
virucídny a certifikovaný ako účinná dezinfekcia pri kontakte s hepatitídou B, HIV a SARS. Apli-
kačná koncentrácia 0.5 – 2 %.  

Názov Kat.číslo Cena za kus
Fisherbrand rea-des® 2000, 1 l 0166.0070 26,10 €
Fisherbrand rea-des® 2000, 5 l 0166.0072 117,00 €

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok  rea-des® 2000

Univerzálny práškový čistiaci prostriedok  - pur

Práškový čistiaci prostriedok pre laboratórne umývačky  - mat
Práškový čistiaci prípravok určený pre použitie v laboratórnych umývačkách nádob, nepe-
nivý, šetrný k čisteným povrchom (sklo, keramika, guma, plasty, kov). Odstraňuje tuky, oleje, 
vosk, živice, silikón, krv, vaječný bielok, sérum. Vďaka vysokým emulgačným a dispergačným 
schopnostiam má veľmi vysokú účinnosť, súčasne dezinfikuje. Je použiteľný aj pre umývačky 
v domácnosti. Používaná koncentrácia je 0.1 až 0.4 %.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Práškový čistiaci prostriedok Fisherbrand - mat, 2 kg 0166.0010 27,20 €
Práškový čistiaci prostriedok Fisherbrand - mat, 5 kg 0166.0012 53,40 €

Práškový čistiaci prípravok určený pre všeobecné použitie, šetrný k čisteným povrchom (sklo, 
keramika, guma, plasty, kov). Odstraňuje tuky, oleje, vosk, živice, silikón, krv, vaječný bielok, 
sérum. Je použiteľný i na čistenie stien a podláh. Pri použití v ultrazvukovom kúpeli sa účin-
nosť výrazne zvyšuje. Používaná koncentrácia 1 %.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Práškový čistiaci prostriedok Fisherbrand - pur, 2 kg 0166.0020 29,80 €
Práškový čistiaci prostriedok Fisherbrand - pur, 5 kg 0166.0022 66,80 €
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Prípravok pre úpravu vody  rea-stabil
Do vodných náplní kúpeľov a termostatov je vhodné pridávať prísadu, ktorá zamedzuje tvor-
be rias a mikroorganizmov. 

Názov Kat.číslo Cena za kus
Fisherbrand rea-stabil, 100 ml 5703.9980 22,70 €

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Univerzálny čistiaci prostriedok Mucasol®
Tekutý alkalický vysokoúčinný koncentrát, použiteľný i v ultrazvukových kúpeľoch. Používa sa 
pre laboratórne prístroje, sklo, porcelán, plasty, gumové a kovové pomôcky. Mucasol je bakte-
riostatický a je tiež použiteľný na dekontamináciu rádioaktívnych predmetov. Čistí v priebehu 
10-30 minút bez mechanickej pomoci. Mucasol nahrádza kyselinu chromsírovú, neobsahuje 
chlór ani hydroxidy, nemá žiadne nebezpečné vlastnosti a je biologicky odbúrateľný. Použí-
vané koncentrácie pre bežný kúpeľ sú 0.7 až 3% (5-22 ml/l), pre ultrazvukový kúpeľ 0.2 až 2% 
(1.4-14 ml/l). pH roztoku je medzi 11.5 a 11.7 pH.  

Názov Kat.číslo Cena za kus
Mucasol®, fľaša 2 l (2.8 kg) 0165.1010 68,20 €
Mucasol®, kanister 5 l (7 kg) 0165.1020 128,00 €

Alkalický univerzálny čistiaci prostriedok Edisonite® Classic
Práškový prípravok pre bežné použitie i pre ultrazvukové kúpele. Ideálny pre odstraňovanie 
prírodných tukov a olejov, vaječných bielkov, krvi. Nevhodný pre čistenie predmetov zo zinku 
a neeloxovaného hliníka. Chráni i proti korózii. Používané koncentrácie sú 0.5 až 1% (5-10 g/l), 
pH roztoku je medzi 11.5 a 11.7.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Edisonite® Classic, dóza 1 kg 0165.1110 26,60 €

Čistiaci prostriedok pre laboratórne umývačky  rea-clar®
Neutralizačný oplachovací a leštiaci prípravok s obsahom organických kyselín, šetrný k život-
nému prostrediu, ideálny doplnok k rea-mat. Veľmi dobrá zmáčavosť zaručuje čistý a lesklý 
povrch bez sušenia. Vďaka obsahu ovocných kyselín zabraňuje následnému usadzovaniu vá-
penatých usadenín v umývačke. Používa sa v koncentrácii 0.02 až 0.04 %

Názov Kat.číslo Cena za kus
Fisherbrand rea-clar®, 1 l 0166.0080 20,80 €
Fisherbrand rea-clar®, 5 l 0166.0082 96,50 €
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Sekusept pulver
Sekusept je práškový dezinfekčný a čistiaci prípravok na báze aktívneho kyslíka pre dezinfek-
ciu a očistu nástrojov z nerezu, dýchacích masiek, zubných protéz a pod., i na iné predmety 
z gumy alebo plastov. Je vhodný tiež pre ultrazvukové kúpele, obsahuje inhibítor korózie. 
Prípravok sa podľa konkrétneho použitia rozpúšťa na cca 2% roztok.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Sekusept pulver 2000 g 0160.2002 28,00 €

SAVO 
Ide o veľmi známy dezinfekčný a čistiaci prípravok na báze chlórnanu sodného. Má výborné 
dezinfekčné a fungicídne účinky a preto je vhodný na čistenie podláh, nábytku, náradia, v le-
kárňach, zariadeniach kozmetickej starostlivosti, laboratóriách, zdravotníckych zariadeniach, 
ale tiež bazénov. Variant SAVO nie je parfémovaný a  je určený skôr pre dezinfekciu pitnej 
vody, pre bazény a pod., variant SAVO Prim obsahuje tenzidy, takže je účinnejší, resp. je mož-
né ho použiť v nižšej koncentrácii.

Prípravok je plnený do fliaš 1 liter, ale predáva sa jeho skupinové balenie 6 ks fliaš.

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Savo 1l, 6 ks 0160.3001 6,19 €
Savo Prim 1l, 6 ks 0160.3101 7,88 €

Práškové čistiace prostriedky pre laboratóriá
Neodisher® LaboClean A8 – práškový čistiaci prostriedok používaný v špeciálnych umývač-
kách, veľmi dobre odstraňuje krv, sérum, zvyšky potravín (bielkoviny, škroby, tuky), zvyšky 
liečiv, farieb, želatín.

Balenie: 10 kg, 25 kg

Neodisher® LaboClean PLM - práškový, mierne zásaditý čistiaci prostriedok pre strojové 
čistenie laboratórnych materiálov zo skla, keramiky, nerezu, farebných kovov, ľahkých kovov 
a umelých hmôt v lekárskych, biologických a chemických laboratóriách.

Balenie: 10 kg

Neodisher® PM5  – práškový čistiaci prostriedok používaný pre ručné čistenie laboratórneho 
vybavenia, prístrojov z pochrómovaných a farebných kovov, nerezu a zrkadiel. Odstraňuje krv, 
bielkoviny, zvyšky potravín, anorganické a organické zvyšky.

Balenie: 3 kg

Názov Kat.číslo Cena za kus
Neodisher® LaboClean A8, 10 kg 0170.1001 64,70 €
Neodisher® LaboClean A8, 25 kg 0170.1101 153,00 €
Neodisher® LaboClean PLM, 10 kg 0170.1002 85,80 €
Neodisher® PM5, 3 kg 0170.1005 53,30 €

Prostriedky pre dezinfekciu a čistenie
Neodisher® LaboClean GK - práškový, mierne zásaditý dezinfekčný a čistiaci prostriedok pre 
strojové umývanie laboratórneho skla v mikrobiologických, virologických a farmaceutických 
laboratóriách. Odstraňuje zvyšky kultivačných pôd, bunkové kultúry a tkanivá, rádioaktívne 
kontaminácie, znečistenie organickými pigmentami a farbami. Neodisher® GK neobsahuje 
povrchovo aktívne substancie a dá sa ľahko opláchnuť.

Balenie: 10 kg

Názov Kat.číslo Cena za kus
Neodisher® LaboClean GK, 10 kg 0170.1003 82,30 €



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

50
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Neodisher® LaboClean FT - tekutý čistiaci prostriedok s oxidačným účinkom používaný v špe-
ciálnych umývačkách pre odstránenie zvyškov živných pôd, krvi, bielkovín, rádioaktívnej konta-
minácie, zvyškov tkanivových a bunkových kultúr z laboratórnych materiálov zo skla, keramiky, 
kremíka a umelých hmôt.

Neodisher® LM3 - tekutý čistiaci prostriedok používaný pre strojové a ručné umývanie labora-
tórneho skla. Odstraňuje krv, bielkoviny, zvyšky potravín, anorganické a organické povlaky zo 
skla v lekárskych, biologických a vodných laboratóriách.

Neodisher® N - tekutý kyslý neutralizačný a čistiaci prostriedok na báze kyseliny fosforečnej pre 
použitie v špeciálnych umývačkách. Používa sa pre neutralizáciu zvyškov alkalických umývacích 
prostriedkov. Tiež sa používa ako čistiaci prostriedok pre kyslé predčistenie počas strojového 
umývania chirurgických nástrojov, nerezových transportných vozíkov a  laboratórneho skla 
v nemocniciach a laboratóriách.

Neodisher® Z - tekutý kyslý neutralizačný a čistiaci prostriedok na báze kyseliny citrónovej pre 
použitie v špeciálnych umývačkách. Používa sa pre neutralizáciu zvyškov alkalických prostried-
kov. Tiež sa používa ako čistiaci prostriedok pre kyslé predčistenie počas strojového umývania 
chirurgických nástrojov, anesteziologického vybavenia a laboratórneho skla.  

Názov Kat.číslo Cena za kus
Neodisher® LaboClean FT, 12 kg 0170.1007 73,60 €
Neodisher® LM3, 1 l 0170.1008 11,30 €
Neodisher® LM3, 10 l 0170.1048 98,70 €
Neodisher® N, 5 l 0170.1032 51,70 €
Neodisher® N, 12 kg 0170.1033 80,80 €
Neodisher® Z, 1 l 0170.1041 10,40 €
Neodisher® Z, 5 l 0170.1042 44,50 €
Neodisher® Z, 10 l 0170.1043 85,30 €

Neodisher® LM2 – tekutý čistiaci prostriedok, používa sa pre ponorné a ultrazvukové kúpele, 
veľmi dobre odstraňuje zaschnuté zvyšky krvi, bielkovín, anorganické zvyšky (zubný cement), 
zvyšky krmiva a stolice z klietok pokusných zvierat.

Neodisher® BU – špeciálny kyslý čistiaci prostriedok pre odstránenie vápenatých usadenín 
(vodného kameňa) a dôkladné čistenie umývačiek. Obsahuje emulgátor pre rozpúšťanie vod-
ného a močového kameňa, bielkovín a tuku.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Neodisher® LM2, 1 l 0170.1014 10,80 €
Neodisher® LM2, 10 l 0170.1114 102,00 €
Neodisher® BU, 5 l 0170.1115 48,90 €
Neodisher® BU, 12 kg 0170.1215 86,30 €

Prostriedky pre dezinfekciu
Prostriedky na ruky a pokožku
Triformin HR – mydlový čistiaci a dezinfekčný prostriedok s ochranným účinkom, určený pre 
každodenné čistenie rúk v zdravotníctve a potravinárskom priemysle, s príjemnou vôňou.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Triformin HR, 1 l 0170.1016 6,24 €
Triformin HR, 5 l 0170.1017 50,60 €

Tekuté čistiace prostriedky pre laboratóriá

Prostriedky pre čistenie
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Odpadové vrecia a nádoby

Odpadové vrecia pre nebezpečný materiál, PP
Modré vrecia sú autoklávovateľné do 121°C, priehľadné až do 135°C. Hrúbka materiálu 50 µm, 
vytlačené biohazard symboly a inštrukcie pre zaobchádzanie.    

Názov Kat.číslo Cena  
za balenie

Vrece na nebezpečný odpad modré, PP, 300 x 608 mm, 100 ks 2103.9100 80,50 €
Vrece na nebezpečný odpad modré, PP, 608 x 764 mm, 100 ks 2103.9102 193,00 €
Vrece na nebezpečný odpad modré, PP, 608 x 896 mm, 100 ks 2103.9104 201,00 €
Vrece na nebezpečný odpad priehľadné, PP, 302 x 660 mm, 100 ks 2103.9106 66,90 €
Vrece na nebezpečný odpad priehľadné, PP, 433 x 632 mm, 100 ks 2103.9108 84,60 €
Vrece na nebezpečný odpad priehľadné, PP, 608 x 866 mm, 100 ks 2103.9110 155,00 €

• jednoduché a rýchle uchytenie vreca a jednoduchá manipulácia s odpadom
• pre vrecia s objemom 120 l, hmotnosť 6 a 7 kg

• pre bežný odpad, vyrobené z recyklovaného a ekologicky neutrálneho materiálu
• je možné použiť do košov a nádob na odpady alebo samostatne do stojanov  

a držiakov vriec
• verziu so šnúrkou je možné jednoducho uzavrieť stiahnutím v hornej časti vreca

Názov Kat.číslo Cena za kus
Stojan na vrecia s kovovým vekom, pr. 57.5 x 95 cm 2103.9170 28,40 €
Stojan na vrecia s kovovým vekom, pr. 35 x 90 cm 2103.9175 38,50 €

Názov Objem l Počet ks  
v balení

Kat.číslo Cena za 
balenie

Polyetylénové vrece so šnúrkou, 60 x 80 cm 60 10 2103.9150 1,45 €
Polyetylénové vrece so šnúrkou, 70 x 100 cm 110 10 2103.9152 1,54 €
Polyetylénové vrece, 70 x 110 cm 120 25 2103.9154 3,83 €
Polyetylénové vrece, 100 x 120 cm 240 10 2103.9156 3,56 €

Stojany na vrecia s kovovým vekom

Odpadové vrecia PE

• silné, pružné a nepriepustné, odolné prepichnutiu
• materiál polypropylén, autoklávovateľné až do 140°C
• hrúbka steny 40 μm, symbol „Biohazard“

Názov Kat.číslo Cena  
za balenie

Vrecia na biologický odpad Fisherbrand, PP, 310 x 660mm, 100 ks 2103.9070 18,80 €
Vrecia na biologický odpad Fisherbrand, PP, 410 x 630mm, 100 ks 2103.9072 20,00 €
Vrecia na biologický odpad Fisherbrand, PP, 620 x 780mm, 100 ks 2103.9074 26,00 €

Vrecia na biologický odpad Fisherbrand 
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Odpadové nádoby stohovateľné

Odpadkové koše okrúhle, farebné 

• farebné vyhotovenie pre ľahkú orientáciu, z kvalitného hladkého polypropylénu
• možnosť vkladania / vyberania odpadu do / z vystohovaných nádob
• plastové držadlo so zámkovým mechanizmom (sklopené držadlo uzamyká veko)
• objem 40 l, odolné voči UV žiareniu a chemickým látkam

• vyrobené z pevného polyetylénu, hladký a lesklý povrch
• farebné vyhotovenie pre ľahkú orientáciu, pr. 27 x 34 cm

Názov Kat.číslo Cena za kus
Odpadkový kôš s držadlom a vekom, 40 l, modrý 2103.9080 21,00 €
Odpadkový kôš s držadlom a vekom, 40 l, zelený 2103.9081 21,00 €
Odpadkový kôš s držadlom a vekom, 40 l, žltý 2103.9082 21,00 €
Odpadkový kôš s držadlom a vekom, 40 l, hnedý 2103.9083 21,00 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Odpadkový kôš modrý, 18 l 2103.9090 7,00 €
Odpadkový kôš žltý, 18 l 2103.9091 7,00 €
Odpadkový kôš hnedý, 18 l 2103.9092 7,00 €
Odpadkový kôš červený, 18 l 2103.9093 7,00 €
Odpadkový kôš biely, 18 l 2103.9094 7,00 €

Plastové vedrá s vekom 
• pre manipuláciu s kvapalinami aj sypkými hmotami
• vybavené uchom, vhodné pre vnútorné aj vonkajšie priestory

Názov Kat.číslo Cena za kus
Plastové vedro s vekom, 5 l, pr. 19.2 × 21.4 cm 2108.4380 1,25 €
Plastové vedro s vekom, 10 l, pr. 24.6 × 25.8 cm 2108.4382 1,91 €
Plastové vedro s vekom, 21 l, pr. 31 × 34 cm 2108.4384 4,71 €
Plastové vedro s vekom, 27 l, pr. 37 × 32 cm 2108.4386 5,72 €

• mobilný kôš vybavený kolieskami pre jednoduchú manipuláciu, objem 100 l
• ergonomické držadlo, výstuhy zvyšujúce pevnosť nádoby
• dodávaný bez veka, je možné objednať veká rôznych farieb
• rozmery 50 x 52 x 80 cm, hmotnosť 3.3 kg, nosnosť 75 kg

Názov Kat.číslo Cena za kus
Mobilná nádoba na odpad, objem 100 l 2103.9190 37,80 €
Veko k mobilnej nádobe, modré 2103.9192 11,70 €
Veko k mobilnej nádobe, zelené 2103.9193 11,70 €
Veko k mobilnej nádobe, čierne 2103.9194 11,70 €
Veko k mobilnej nádobe, žlté 2103.9195 11,70 €
Veko k mobilnej nádobe, červené 2103.9196 11,70 €
Veko k mobilnej nádobe, béžové 2103.9197 11,70 €

Mobilná nádoba na odpad
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Papier pre ochranu povrchov

Všeobecná ochrana v laboratóriu

Sterilné sáčky na vzorky SteriBag

Pre ochranu pracovného stola, pracovného priestoru alebo skriniek, políc či zásuviek. Chráni 
pred kontamináciou chemikáliami, infekčnými či toxickými látkami a pod. Plošná hmotnosť 
120 g/m2, hrúbka 0.25 mm, absorbčná schopnosť cca 170 g/m2. Dodáva sa v rolkách alebo 
hárkoch.

Názov Kat.číslo Cena za 
balenie

Papier na ochranu stolov, š. 460 mm, rolka 50 m 0111.0300 79,20 €
Papier na ochranu stolov, š. 600 mm, rolka 50 m 0111.0302 101,00 €
Papier na ochranu stolov, š. 920 mm, rolka 50 m 0111.0304 140,00 €

Názov Kat.číslo Cena za 
balenie

Papier na ochranu stolov, 420 x 520 mm, 100 ks 0111.0310 55,70 €
Papier na ochranu stolov, 460 x 570 mm, 100 ks 0111.0312 57,60 €
Papier na ochranu stolov, 500 x 600 mm, 100 ks 0111.0314 84,80 €

Pre skladovanie a prepravu tekutých a pevných materiálov. Materiál PE, pri správnom uzatvo-
rení tesnia a vzorku udržia sterilnú. Verzia bez alebo s popisným poľom.

Dva objemy sáčkov sú k dispozícii v špeciálnom vyhotovení s upraveným dnom. Po naplnení 
vzorkou sáčky stoja vo vertikálnej polohe, čo tiež zmenšuje miesto potrebné na skladovanie. 
Tieto vrecká majú štandardne popisnú plochu.

Objem  
ml

Rozmer  
mm

Popisný  
štítok

Počet ks  
v balení

Kat.číslo Cena  
za balenie

60 127 x 76 nie 500 2401.0450 124,00 €
60 127 x 76 áno 500 2401.0452 135,00 €
150 178 x 76 nie 500 2401.0454 128,00 €
150 178 x 76 áno 500 2401.0456 139,00 €
450 229 x 114 nie 500 2401.0458 151,00 €
450 229 x 114 áno 500 2401.0460 160,00 €
650 229 x 140 nie 500 2401.0462 168,00 €
650 229 x 140 áno 500 2401.0464 192,00 €
900 305 x 114 nie 500 2401.0466 175,00 €
900 305 x 114 áno 500 2401.0468 186,00 €
1650 305 x 178 nie 250 2401.0470 134,00 €
1650 305 x 178 áno 250 2401.0472 151,00 €

Objem  
ml

Rozmer  
mm

Počet ks  
v balení

Kat.číslo Cena  
za balenie

400 229 x 114 500 2401.0480 198,00 €
600 229 x 140 500 2401.0482 207,00 €

Ochranné štíty na stôl
Štít chrániaci obsluhu pred rozstreknutím chemikálie alebo mechanickým poranením.  
Základňa 300x300 mm s  pripravenými otvormi pre prípadné pripevnenie na stôl, lomený 
v uhle 105°.  

Názov Kat.číslo Cena za kus
Ochranný štít na stôl, 560 x 330 x 10 mm 0111.0200 128,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 350 x 10 mm 0111.0201 130,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 400 x 10 mm 0111.0202 134,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 330 x 15 mm 0111.0203 160,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 350 x 15 mm 0111.0204 167,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 400 x 15 mm 0111.0205 175,00 €
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Absorpčné podložky Nalgene Versi-Dry™
Slúžia na ochranu pracovného povrchu pri rozliatí chemikálie. Štrukturovaný papier s veľkou 
savou schopnosťou zabezpečí absorpciu chemikálie a PE podložka chráni povrch pred poško-
dením. Ideálne využitie ako pracovná podložka na stole, na police skríň na chemikálie alebo 
aj na rýchle utretie poliateho miesta. Dokáže absorbovať až 750 ml/m2 tekutiny. Dodáva sa 
v jednotlivých listoch, rolkách v zásobníku a samostatných rolkách.

Názov Rozmery Počet kusov v balení Kat.číslo Cena za 
balenie

Absorpčné podložky Versi-Dry, rolka v zásobníku 51 cm x 91 m 1 rolka 0111.0400 95,00 €
Absorpčné podložky Versi-Dry, rolka 51 cm x 91 m 2 rolky 0111.0402 182,00 €
Absorpčné podložky Versi-Dry, rolka v zásobníku 51 cm x 30 m 4 rolky 0111.0404 148,00 €
Absorpčné podložky Versi-Dry, listy 46 x 51 cm  350 ks 0111.0406 190,00 €

Chemické rohože DBCF 5040
Hrubé, spevnené a perforované sorpčné rohože sú skvelým pomocníkom do chemických pre-
vádzok a tiež všade tam, kde sa manipuluje s nebezpečnými a agresívnymi chemikáliami. Sú 
vhodné pre sorpciu už uniknutých nebezpečných a agresívnych kvapalín alebo ako prevencia 
nežiadúcich únikov takýchto kvapalín. Majú vysokú sorpčnú kapacitu, rohože sú hydrofilné, 
teda sajú aj vodné roztoky nebezpečných chemikálií, rovnako ako ropné látky. Vďaka perforá-
cii možno rozdeliť rohož na menšie časti a lepšie využiť plochu sorbentu. Dodávané v praktic-
kom malom výdajovom boxe, ktorý je možné jednoducho umiestniť na pracovný stôl. Balenie 
po 25 ks, počet útržkov 50, rozmer útržku 25 x 40 cm, sorpčná kapacita 25 l (EDANA 10.4-02).

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Chemické rohože DBCF 5040, 25 ks 0200.0280 35,20 €

Havarijná súprava chemická, HSTS-CH
Malá mobilná ekologická súprava určená pre laboratóriá, dielne a malé prevádzky na rých-
ly zásah pri úniku látok a pre následné upratovanie a likvidáciu. Prostredníctvom súpravy je 
možné predísť závažnejším ekologickým haváriám a škodám na majetku. Výhodou je nízka 
hmotnosť, ľahké prenášanie, možnosť okamžitého použitia a jednoduchá manipulácia. V tejto 
chemickej súprave sú sorbenty, ktoré majú charakter hydrofilný a oleofilný a navyše sú vyso-
ko odolné proti pôsobeniu agresívnych chemikálií, silných zásad a kyselín. Používajú sa na 
likvidáciu únikov nebezpečných agresívnych kvapalín v chemických závodoch aj pri preprave 
chemikálií. Sorbent sa objednáva zvlášť, jednotlivé časti súpravy možno zakúpiť samostatne.

Súprava obsahuje:
Chemická rohož 20 ks Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD 1 ks
Chemický had 2 ks Ochranné okuliare 1 ks
Havarijný tesniaci tmel - predmiešaná zmes 1 ks Ochranné rukavice 1 balenie
Nálepka na HS - malá 1 ks Ochranný respirátor 1 ks
Vrece na použité sorbenty 1 ks Pevná taška so zipsom - priehľadná 1 ks

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Havarijná súprava HSTS - CH 0200.0250 64,10 €

Havarijná súprava chemická, HSPS-CH
Väčšia súprava rovnakého zamerania ako typ HSTS-CH. Sorbent sa objednáva zvlášť, jednotli-
vé časti súpravy možno zakúpiť samostatne.

Súprava obsahuje:
Chemická rohož 30 ks Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD 1 ks
Chemický had 2 ks Ochranné okuliare 1 ks
Chemický vankúš 2 ks Ochranné rukavice 1 balenie
Havarijný tesniaci tmel – predmiešaná zmes 1 ks Ochranný respirátor 1 ks
Nálepka na HS - malá 1 ks Plastové vedro 1 ks
Vrece na použité sorbenty 1 ks

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Havarijná súprava HSPS-CH 0200.0260 103,00 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Havarijná súprava chemická, HSPS 120-CH
Veľká súprava pre väčšie laboratóriá, sklady alebo malé prevádzky. Veľká vysoko odolná plas-
tová mobilná nádoba chráni obsah pred prachom a nepriaznivými poveternostnými pod-
mienkami. Používa sa na likvidáciu únikov nebezpečných agresívnych kvapalín v chemických 
závodoch, aj pri preprave chemikálií. Súčasťou dodávky je granulovaný nehorľavý sorbent, 
vhodný na likvidáciu kyselín, zásad, ropných látok a vody, je možné ho použiť na neutralizáciu 
kyselín a likvidáciu 50% roztoku hydroxidu sodného. Jednotlivé časti súpravy sa dajú zakúpiť 
samostatne. 

Súprava obsahuje:
Chemická rohož 50 ks Plastová nádoba s kolieskami žltá 1 ks
Chemický had 5 ks Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD 2 ks
Chemický vankúš 4 ks Výstražná ohraničujúca páska bielo / 

červená, 100 metrov
1 ks

Sypký sorbent Spilkleen Granules (18 kg) 1 ks Chemické svetlo - červené, 12 hodín 1 ks
Chemická utierka 10 ks Chemické svetlo - žlté, 30 minút 1 ks
Havarijný tesniaci tmel - predmiešaná zmes 1 ks Ochranné okuliare 1 ks
Nálepka na HS - veľká 1 ks Ochranné rukavice 1 balenie
Vrece na použité sorbenty 2 ks Ochranný respirátor 1 ks
Lopatka a metlička 1 ks Tesniaca kanalizačná doska 1 ks

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Havarijná súprava HSPS 120-CH 0200.0270 294,00 €

• vyrobené z polypropylénu, odolné voči pôsobeniu agresívnych chemikálií
• pre núdzové situácie, kedy je potrebné rýchlo obmedziť a zastaviť uniknuté nebezpečné 

kvapaliny
• je možné použiť na miestach, kde dochádza k stálym únikom kvapalín pre zabezpečenie 

miesta
• ľahko sa tvarujú a skvele sa prispôsobia na mieste použitia
• nízke náklady na likvidáciu

Názov Kat.číslo Cena za bal.
Chemický had, pr. 80 mm, dĺžka 120 cm, absorpčná kapacita 4 l, 1ks 0200.0230 10,00 €
Chemický had, pr. 80 mm, dĺžka 300 cm, absorpčná kapacita 80 l, 8ks 0200.0232 176,00 €
Chemický vankúš, 35 x 30 cm, absorpčná kapacita 69 l, 20ks 0200.0234 93,80 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Sypký sorbent UNI-SAFE PLUS - UN 1, 1800 ml 0200.0275 42,60 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Sypký sorbent UNI-SAFE - UN 1, 5 kg 0200.0276 116,00 €

Sypký sorbent UNI-SAFE PLUS – UN 1
• zmes jemne mletých minerálov s polymérmi
• zabraňuje vzniku reakcií s chemikáliami ako napr. kyselina dusičná, fluorovodíková alebo 

peroxid vodíka
• zabraňuje vyparovaniu látok do ovzdušia (aj pri styku s kyselinou sírovou alebo 

chlorovodíkovou)
• absorbuje až 75-násobok svojej hmotnosti uniknutej kvapaliny, absorpčná kapacita oleja 

2.1 l, vody 52.5 l
• indikuje aj povahu absorbovanej látky, s kyselinami sa sfarbí na žlto, so zásadami na 

červeno

Sypký sorbent UNI-SAFE – UN 1
• zmes jemne mletých minerálov
• zabraňuje vzniku reakcií s chemikáliami ako napr. kyselina dusičná, fluorovodíková alebo 

peroxid vodíka
• zabraňuje vyparovaniu látok do ovzdušia (aj pri styku s kyselinou sírovou alebo 

chlorovodíkovou)
• absorbuje až 75-násobok svojej hmotnosti uniknutej kvapaliny, absorpčná kapacita oleja 

13 l, vody 375 l
• indikuje aj povahu absorbovanej látky, s kyselinami sa sfarbí na žlto, so zásadami na červeno

Chemický záchytný had a vankúš

Sorbenty na likvidáciu nebezpečných kvapalín 
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Názov Kat.číslo Cena za kus
Sypký sorbent na ropné látky Öl-Ex 82 - OE 4, 10 kg 0200.0278 25,60 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Rašelinový sorbent EUSORB - CB 18, 10 kg 0200.0279 40,00 €

Sypký sorbent Öl-Ex 82 - OE 4 
• stredne ťažký polyuretánový sorbent iba pre látky na báze ropy, náhrada za Vapex
• použitie za akéhokoľvek počasia na cestách a vodných plochách, sorpčná kapacita 23 l
• vysoká sorpčná schopnosť, je mäkký, takže nepoškodzuje povrch

Rašelinový sorbent EUSORB - CB 18 
• úplne organický sorbent vyrobený z vysoko kvalitnej rašeliny, plne biologicky odbúrateľný
• vysoká sorpčná schopnosť, pláva na vode a nasáva iba látky na ropnej báze, sorpčná 

kapacita 68 l
• pre použitie tam, kde je nemožné nasýtený sorbent bezo zvyšku zozbierať

Lekárničky
Lekárničky pre chemické prevádzky a laboratóriá
• vhodné pre pracoviská a prevádzky, kde existuje riziko popálenia, obarenia alebo 

poleptania
• obsahuje výplachové roztoky na výplach očí a chladivé obklady a gély na popáleniny
• vyhotovenie plastové alebo kovové, s pevnými dvierkami a s plexisklovým priehľadnými 

dvierkami
• sú uzamykateľné a dodávané s dvoma kľúčmi
• veko vybavené tesnením, ktoré chráni obsah pred prachom a znečistením
• lekárničky je možné zavesiť na stenu, montážny materiál je súčasťou dodávky

Veľký kufor prvej pomoci - chémia
• pevný nárazuvzdorný kufor s nástenným držiakom
• obe vnútorné polovice kryté priehľadným plexisklom (prehľad o obsahu, ochrana pred 

vysypaním a nečistotou)
• veko s neoprénovým tesnením, ktoré chráni obsah pred znečistením (vhodný aj do praš-

ných prevádzok)
• v dodávke nástenný držiak s montážnym materiálom, jednoduché zavesenie na stenu
• bezpečné zatváranie kufra pomocou dvoch otočných uzáverov

Lekárnička a kufor obsahujú:
2 × obväz elastický 6 cm × 4 m (DIN 61634-FB 6) 1 × sterilné krytie 5 x 5 cm 2 × sterilné krytie 7.5 × 7.5 cm
3 × obväz elastický 8 cm × 4 m (DIN 61634-FB 8) 2 × pár vyšetrovacích rukavíc (DIN EN 455) 3 × sterilné krytie 10 × 10 cm
1 × sterilný obväz elastický s vankúšikom 6 × 8 cm (DIN 13151-K) 1 × náplasť fixačná 2.5 cm x 5 m (DIN 13019-A) 1 × obväz na popáleniny Burnshield 10 × 10 cm
2 × sterilný obväz elastický s vankúšikom 8 × 10 cm (DIN 13151-M) 4 × náplasť s vankúšikom 6 × 10 cm (DIN 13019-E) 3 × gél na popáleniny 3.5 g
2 × sterilný obväz elastický s vankúšikom 10 × 12 cm (DIN 13151-G) 2 × náplasť s vankúšikom 2 × 12 cm 1 × gumové škrtiace ovínadlo široké
1 × sterilné rúško na popáleniny 40 × 60 cm (DIN 13151-B) 22 × náplasť s vankúšikom 1.9 × 7.2 cm 1 × resuscitačné rúško
2 × trojrohá šatka (DIN 13168-D) 4 × náplasť s vankúšikom 2.5 × 7.2 cm 1 × pinzeta sterilná
1 × nožnice (DIN 58279-A) 2 × náplasť s vankúšikom na prst 5 × dezinfekčná utierka

1 × sterilný fyziologický roztok na výplach očí 250 ml 1 × príručka prvej pomoci - kniha úrazov
1 × neutralizačný roztok na výplach očí 250 ml 1 × ceruzka

Názov Kat.číslo Cena za kus
Plastová lekárnička s náplňou ZM 1306B, plné dvierka 0200.0212 96,70 €
Kovová lekárnička s náplňou ZM 1308B, plné dvierka 0200.0214 102,00 €
Kovová lekárnička s náplňou ZM 1310B, plexi dvierka 0200.0220 105,00 €
Kufor prvej pomoci - chémia, obsah pre 25 osôb 0200.0210 111,00 €
Náhradná náplň pre lekárničky a kufor prvej pomoci 0200.0225 58,90 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Bezpečnostné výstražné samolepky
Pre označenie obalov nebezpečných látok. Vyhotovenie z vinylovej fólie, značenie podľa GHS buď len piktogram alebo piktogram so signálnym 
slovom.      

Samolepky s piktogramom
Názov Veľkosť

mm
Počet ks
v balení

Kat. číslo Cena 
za bal.

Výbušné látky (obr. 1) 100 x 100 10 0200.0000 2,97 €
Výbušné látky 150 x 150 10 0200.0002 5,93 €
Horľavé látky (obr. 2) 100 x 100 10 0200.0004 2,97 €
Horľavé látky 150 x 150 10 0200.0006 5,93 €
Oxidujúce látky (obr. 3) 100 x 100 10 0200.0008 2,97 €
Oxidujúce látky 150 x 150 10 0200.0010 5,93 €
Plyny pod tlakom (obr. 4) 100 x 100 10 0200.0012 2,97 €
Plyny pod tlakom 150 x 150 10 0200.0014 5,93 €
Korozívne a žieravé látky (obr. 5) 100 x 100 10 0200.0016 2,97 €
Korozívne a žieravé látky 150 x 150 10 0200.0018 5,93 €

Samolepky s piktogramom a signálnym slovom
Názov Veľkosť

mm
Počet ks
v balení

Kat. číslo Cena 
za bal.

Výbušné látky (NEBEZPEČENSTVO) 74 x 105 10 0200.0050 2,23 €
Výbušné látky (NEBEZPEČENSTVO) 105 x 148 10 0200.0054 4,45 €
Výbušné látky (POZOR) 74 x 105 10 0200.0058 2,23 €
Výbušné látky (POZOR) 105 x 148 10 0200.0062 4,45 €
Horľavé látky (NEBEZPEČENSTVO) 74 x 105 10 0200.0066 2,23 €
Horľavé látky (NEBEZPEČENSTVO) 105 x 148 10 0200.0070 4,45 €
Horľavé látky (POZOR) 74 x 105 10 0200.0074 2,23 €
Horľavé látky (POZOR) 105 x 148 10 0200.0078 4,45 €
Oxidujúce látky (NEBEZPEČENSTVO) 74 x 105 10 0200.0082 2,23 €
Oxidujúce látky (NEBEZPEČENSTVO) 105 x 148 10 0200.0086 4,45 €
Oxidujúce látky (POZOR) 74 x 105 10 0200.0090 2,23 €
Oxidujúce látky (POZOR) 105 x 148 10 0200.0094 4,45 €
Plyny pod tlakom (POZOR) 105 x 148 10 0200.0098 2,23 €
Plyny pod tlakom (POZOR) 105 x 148 10 0200.0102 4,45 €
Korozívne a žieravé látky (NEBEZPEČENSTVO) 74 x 105 10 0200.0106 2,23 €
Korozívne a žieravé látky (NEBEZPEČENSTVO) 105 x 148 10 0200.0110 4,45 €
Korozívne a žieravé látky (POZOR) 74 x 105 10 0200.0114 2,23 €
Korozívne a žieravé látky (POZOR) 105 x 148 10 0200.0118 4,45 €

Názov Veľkosť
mm

Počet ks
v balení

Kat. číslo Cena 
za bal.

Toxické látky (NEBEZPEČENSTVO) 74 x 105 10 0200.0150 2,23 €
Toxické látky (NEBEZPEČENSTVO) 105 x 148 10 0200.0154 4,45 €
Dráždivé látky (POZOR) 74 x 105 10 0200.0158 2,23 €
Dráždivé látky (POZOR) 105 x 148 10 0200.0162 4,45 €
Látky nebezpečné pre zdravie (NEBEZPEČENSTVO) 74 x 105 10 0200.0166 2,23 €
Látky nebezpečné pre zdravie (NEBEZPEČENSTVO) 105 x 148 10 0200.0170 4,45 €
Látky nebezpečné pre zdravie (POZOR) 74 x 105 10 0200.0174 2,23 €
Látky nebezpečné pre zdravie (POZOR) 105 x 148 10 0200.0178 4,45 €
Látky nebezpečné pre životné prostredie (POZOR) 74 x 105 10 0200.0182 2,23 €
Látky nebezpečné pre životné prostredie (POZOR) 105 x 148 10 0200.0186 4,45 €

Názov Veľkosť
mm

Počet ks
v balení

Kat. číslo Cena 
za bal.

Toxické látky (Obr. 6) 100 x 100 10 0200.0020 2,97 €
Toxické látky 150 x 150 10 0200.0022 5,93 €
Dráždivé látky (Obr. 7) 100 x 100 10 0200.0024 2,97 €
Dráždivé látky 150 x 150 10 0200.0026 5,93 €
Látky nebezpečné pre zdravie (Obr. 8) 100 x 100 10 0200.0028 2,97 €
Látky nebezpečné pre zdravie 150 x 150 10 0200.0030 5,93 €
Látky nebezpečné pre životné prostredie (Obr. 9) 100 x 100 10 0200.0032 2,97 €
Látky nebezpečné pre životné prostredie 150 x 150 10 0200.0034 5,93 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Bezpečnostné samolepky Nalgene
Pre označovanie stričiek, dávkovačov, zásobných alebo transportných fliaš, odpadových 
nádob na nebezpečné vzorky apod. Obsahuje dieliky so štandardným systémom číselného 
označenia bodu vzplanutia, reaktivity a zdravotných rizík. Ďalej piktogramy podľa GHS, ozna-
čenie pre podmienky skladovania a hasenia, farebné nálepky pre rýchle rozoznanie druhu ne-
bezpečnosti skladovanej látky a diel pre popis. Nálepka je plastová s výbornou priľnavosťou 
k bežným materiálom, má vrstvu zaisťujúcu odolnosť voči chemikáliám a oteru.

Názov Kat.číslo Cena za 
balenie

Bezpečnostné samolepky Nalgene, 150 ks 0111.0420 519,00 €

Výstražná páska pre vnútorné i vonkajšie použitie
• samolepiaca páska na označenie stĺpov, hrán, múrov, výťahov, rámov priechodov a pod.
• odolná voči pôsobeniu vody, kyselín, olejov a alkalických zlúčenín
• vysoká priľnavosť a pevnosť (hr. 0.14 mm)

Názov Kat.číslo Cena za kus
Výstražná páska samolepiaca, 38 mm × 33 m 0200.0294 8,89 €
Výstražná páska samolepiaca, 50 mm × 33 m 0200.0296 10,80 €
Výstražná páska samolepiaca, 75 mm × 33 m 0200.0298 18,20 €

Chemické svetlo SnapLight 
• profesionálna svietiaca tyčinka s garantovanou dobou svietivosti
• použitie v núdzových situáciách, bezpečná aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
• spoľahlivé svetlo za všetkých podmienok, nezávislá na elektrickej energii
• jednoduchá aktivácia, netoxická, nehorľavá, jednorazová 

Názov Dosvit Kat.číslo Cena za bal.
Svietiaca tyčinka SNAPLIGHT, modrá, 10 ks 8 hodin 0200.0350 21,90 €
Svietiaca tyčinka SNAPLIGHT, biela, 10 ks 8 hodin 0200.0352 21,90 €
Svietiaca tyčinka SNAPLIGHT, zelená, 10 ks 12 hodin 0200.0354 21,90 €
Svietiaca tyčinka SNAPLIGHT, červená, 10 ks 12 hodin 0200.0356 21,90 €
Svietiaca tyčinka SNAPLIGHT, žltá, 10 ks 12 hodin 0200.0358 21,90 €
Svietiaca tyčinka SNAPLIGHT, oranžová, 10 ks 12 hodin 0200.0360 21,90 €

Samolepky pre značenie triedeného odpadu
• samolepiace fólie, laminované, UV stabilné
• rozmer 290 x 85 mm

Názov Počet ks v balení Kat.číslo Cena za bal.
PAPIER 5 0200.0300 5,38 €
PLASTY 5 0200.0302 5,38 €
SKLO 5 0200.0304 5,38 €
BIO ODPAD 5 0200.0306 5,38 €
ZMIEŠANÝ ODPAD 5 0200.0308 5,38 €
KOV 5 0200.0310 5,38 €
BATÉRIE 5 0200.0312 5,38 €
ELEKTRO ODPAD 5 0200.0314 5,38 €
TEXTIL 5 0200.0316 5,38 €
NEBEZPEČNÝ ODPAD 5 0200.0318 5,38 €
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Kanistre na horľaviny typ I, okrúhle
Oceľové kanistre spevnené rebrovaním, vybavené hubicou pre plnenie a vylievanie. Ergono-
mický dizajn pre ľahkú manipuláciu, tesniace samozatvárateľné veko, viečko fungujúce ako 
pretlakový ventil a lapač plameňa s dvojitým tesnením sú prvky, ktoré zaručujú bezpečnosť pri 
obsluhe a pri skladovaní nebezpečných látok. Nádoby spĺňajú požiadavky predpisov US-OSHA 
a NFPA, pretlakový ventil je certifikovaný podľa FM a ULC smerníc.

Názov Rozmery (pr./výška) Kat. číslo Cena za kus
Kanister pre horľavé látky, 0.5 l 117/171mm 0190.2000 84,50 €
Kanister pre horľavé látky, 4 l 184/292mm 0190.2004 59,00 €
Kanister pre horľavé látky, 8 l 241/337mm 0190.2006 55,00 €
Kanister pre horľavé látky, 19 l 292/432mm 0190.2010 62,70 €

Kanistre na horľaviny typ I, PE, oválne
Vybavené bezpečnostnými prvkami ako je samozatváracie veko s automatickým vetraním, dvo-
jito tesniaci systém rozptýlenia a vniknutia tepla pre zamedzenie vzplanutia pár, uzemňovacia 
karbónová vložka. Vyhotovenie z vysokotlakového polyetylénu s uzatváracím a vylievacím sys-
témom z galvanizovanej alebo nerezovej ocele. Sú vybavené špeciálnym vylievacím mecha-
nizmom pre odlievanie malých množstiev skladovaných kvapalín. Nádoby spĺňajú požiadavky 
predpisov US-OSHA a NFPA, certifikácia podľa FM smernice.

Názov Rozmery (pr./výška) Kat. číslo Cena za kus
Kanister na horľaviny PE, uzáver nerez, 4 l 117x194x324mm 0190.2022 78,60 €
Kanister na horľaviny PE, uzáver galv. oceľ, 2 l 117x194x241mm 0190.2024 78,00 €
Kanister na horľaviny PE, uzáver galv. oceľ, 4 l 117x194x324mm 0190.2026 80,50 €

Kanistre na horľaviny typ I, PE, okrúhle so spodným výpustom
Samozatváracie oceľové bezpečnostné veko s automatickým vetraním, dvojito tesnený systém 
pre zamedzenie vzplanutia pár, uzemňovacia karbónová vložka. Telo kanistra z vysokotlakové-
ho polyetylénu, výpustný kohút je pri menšom kanistre oceľový, pri väčšom mosadzný a obidva 
kohúty sú samozatváracie. Nádoby spĺňajú požiadavky predpisov US-OSHA a NFPA a majú cer-
tifikáciu podľa FM smernice.

Názov Rozmery (pr./výška) Kat. číslo Cena za kus
Kanister na horľaviny PE, 4 l, s výpustom 175/275mm 0190.2030 256,00 €
Kanister na horľaviny PE, 19 l, s výpustom 275/425mm 0190.2032 246,00 €

Bezpečnostná nádoba na odpadové horľavé látky
Pre uskladnenie odpadových horľavín pred ich likvidáciou. Sú vybavené širokým hrdlom pre 
jednoduchšie nalievanie látok a uzamykateľným tesniacim uzáverom. Uzáver je buď nerezový 
alebo z galvanizovanej ocele, samotná nádoba je z vysokotlakového polyetylénu. Z ďalších bez-
pečnostných prvkov možno menovať pretlakový vypúšťací ventil a ochranu proti vzplanutiu 
pár. Nádoby majú certifikáciu podľa FM smernice.

Názov Rozmery (pr./výška) Kat. číslo Cena za kus
Nádoba na odpadové horľaviny, uzáver nerez, 8 l 305/375mm 0190.2040 156,00 €
Nádoba na odpadové horľaviny, uzáver nerez, 19 l 305/508mm 0190.2042 161,00 €
Nádoba na odpadové horľaviny, uzáver galv. oceľ, 8 l 305/375mm 0190.2044 189,00 €
Nádoba na odpadové horľaviny, uzáver, galv. oceľ, 19 l 305/508mm 0190.2046 196,00 €

Bezpečnostné nádoby na horľaviny
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

• voľne stojaci / podstavný prístroj
• konštrukčná šírka len 60 cm, rozmery v. 850 (820), š. 600, hl. 600 mm
• elektronická riadiaca jednotka MULTITRONIC NOVO PLUS
• 10 štandardných umývacích a dezinfekčných programov
• procesné parametre pružne programovateľné v umývacích blokoch
• voľba programu otočným voličom
• indikátor priebehu programu a kontrolky pre údržbu a poruchy
• zobrazenie teploty a doby trvania programu
• integrované dávkovacie čerpadlo pre tekutú procesnú chemikáliu (neutralizačný 

prostriedok)
• výkon na šaržu: 39 ks úzkohrdlého skla alebo 116 pipiet alebo 1 600 skúmaviek

• voľne stojaci / podstavný prístroj
• konštrukčná šírka len 60 cm, rozmery v. 850 (820), š. 600, hl. 600 mm
• elektronická riadiaca jednotka MULTITRONIC NOVO PLUS
• integrovaný teplovzdušný sušiaci agregát
• 10 štandardných umývacích a dezinfekčných programov
• procesné parametre pružne programovateľné v umývacích blokoch
• voľba programu otočným voličom
• indikátor priebehu programu a kontrolky pre údržbu a poruchy
• zobrazenie teploty a doby trvania programu
• integrované dávkovacie čerpadlo pre tekutú procesnú chemikáliu (neutralizačný 

prostriedok)
• výkon na šaržu: 37 ks úzkohrdlého skla alebo 96 pipiet alebo 1 600 skúmaviek

• voľne stojaci / podstavný prístroj
• konštrukčná šírka 90 cm, rozmery v. 820 (850), š. 900, hl. 700 mm
• elektronická riadiaca jednotka MULTITRONIC NOVO PLUS
• 10 štandardných umývacích a dezinfekčných programov
• procesné parametre pružne programovateľné v umývacích blokoch
• voľba programu otočným voličom
• indikátor priebehu programu a kontrolky pre údržbu a poruchy
• zobrazenie teploty a doby trvania programu
• 2 integrované dávkovacie čerpadlá pre tekutú procesnú chemikáliu (alkalický čistiaci 

prostriedok / neutralizačný prostriedok)
• zásuvka s 2 zásobníkmi na 5 l
• integrovaný teplovzdušný sušiaci agregát
• výkon na šaržu: 37 ks úzkohrdlého skla alebo 96 pipiet alebo 1 600 skúmaviek

Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7883, bez košového vybavenia

Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7893, bez košového vybavenia

Umývací a dezinfekčný automat Miele G 7883 CD s horúcovzdušným sušením,  
bez košového vybavenia

Umývacie a dezinfekčné automaty Miele

Dôkladné umývanie laboratórneho skla je dôležitým predpokladom 
pre analyticky spoľahlivé a  reprodukovateľné výsledky. Preto je dôle-
žité, aby umývanie a dezinfekcia prebiehali podľa validovaných metód 
a údaje o technológii a priebehu programu boli dokumentované. Ponú-
kané umývacie a dezinfekčné automaty Miele spĺňajú tieto požiadavky.  

Pre perfektnú prípravu analyticky čistého laboratórneho skla po-
núka Miele:
• modulovú koncepciu, efektívny systém pre čistenie, dezinfekciu 

a sušenie
• osvedčené štandardné programy, špeciálne programy a individuál-

ne programy
• elektronické riadiace jednotky s vysokým komfortom obsluhy
• automatické rozpoznanie vozíka a priradenie umývacieho programu
• sériové alebo ethernetové rozhranie pre dokumentovanie procesov, 

optické rozhranie pre servis a údržbu

• možnosť diaľkového monitoringu firemným servisom
• splnenie požiadaviek normy STN EN ISO 15883
• poradenstvo a servisnú sieť po celej SR
• inštalačné a operačné kvalifikácie (IQ / OQ) umývacích systémov
• možnosť servisnej zmluvy na mieru

Zo širokého sortimentu uvádzame len niekoľko základných modelov. 
Pri vypracovaní cenovej ponuky prihliadame vzhľadom na rozdielne 
laboratórne podmienky, podľa Vašich potrieb. Z tohto dôvodu je po-
trebné ku každému dopytu pristupovať individuálne a  pripraviť 
zodpovedajúcu ponuku. Zvlášť sa objednáva košové vybavenie, avšak 
doprava ku konečnému zákazníkovi na území SR, inštalácia, pripojenie 
na prívody a odpady (pripravené kupujúcim podľa inštalačných plánov 
firmy Miele), uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy, pokiaľ tieto 
prebehnú v deň inštalácie prístroja, sú už v cene dodávky započítané.




