
Masti de protectie

Asigura protectia angajatilor si clientilor, evita riscurile care pot duce la intreruperea activitatii! 
Contacteaza consultantul de vanzari RTC alocat pentru a cere o oferta 

personalizata conform nevoilor companiei tale!

Viziere si ochelariSistem stergere WETTASK

Dezinfectanti

Panouri protectie Covoare distantare Purificatoare aer

vezi pagina 2-3 - click aici

vezi paginile 6-7 - click aici vezi pagina 8 - click aici

SOLUTII COMPLETE PENTRU 
UN SPATIU DE MUNCA SANATOS

Sapun si prosoapeManusi de unica folosinta

vezi paginile 4-5 - click aici

vezi pagina 10 - click aici

vezi paginile 4-5 - click aici



Sistemul de stergere WETTASK

Galetusa pentru lavete si dezinfectant

Pasi utilizare WETTASK

Avantaje
- dozarea se face in momentul utilizarii (nu se usuca 
dupa deschidere ca servetelele uzuale)
- se dozeaza o cantitate mica de dezinfectant sau deter-
gent
- se dozeaza laveta cu laveta 
- se inchide ermetic intre utilizari (dezinfectarea 
spatiului de lucru – calculator, tastatura, birou).
- galetusa poate fi reumpluta

- se alimenteaza cu lavete uscate
- utilizatorul poate doza dezinfectantul 
pentru umezirea lavetelor

Aerospace Abrasive Surface Cloths Recommended ring when 
using this product:

Product Code: 38667

Format: Centre-feed rolls

Sheet size: 32 x 31 cm

Case Quantity: 6 x    x 60  

Aerospace Chemical Application Cloths Recommended ring when 
using this product:

Product Code: 38665

Format: Centre-feed rolls

Sheet size: 32 x 30 cm

Case Quantity: 6 x    x 60  

KIMTECH* / WETTASK* SSX Cloths Recommended ring when 
using this product:

Product Code: 7764

Format: Centre-feed rolls

Sheet size: 31.7 x 30.5 cm

Case Quantity: 6 x    x 60  

WETTASK* Wiping System
UNPACKING & LOADING INSTRUCTIONS

Refi llable, fully enclosed wiping system giving you greater control over solvent use 
and wiping costs. Upgraded opening system and inclusive visual management kit for 

health & safety, productivity and profi tability.

Th e 
Workplace

Sistem de stergere inovator, cu inchidere ermetica, ce ofera control asupra utilizari solventului si a 
costurilor implicite. Sistemul de deschidere și kitul de visual management asigura utilizare eficienta 
si un mediu de lucru sigur. Simplu și fiabil, ofera siguranta si ajuta la pastrarea sanatati la locul de 
munca, in acelasi timp imbunatatind productivitatea și profilabilitatea.

Galetusa
Reutilizabila si usor de stivuit 
pentru o stocare optima.

Capac
Format din doua componente: capacul principal 
pentru inchidere ermetica si sistemul flexibil 
care asigura eliberarea lavetelor si inchiderea 
intre utilizari.

Inele
Doua inele cu deschideri diferite in functie 
de tipul de rola ales.

Aerospace Abrasive Surface Cloths Recommended ring when 
using this product:

Product Code: 38667

Format: Centre-feed rolls

Sheet size: 32 x 31 cm

Case Quantity: 6 x    x 60  

Aerospace Chemical Application Cloths Recommended ring when 
using this product:

Product Code: 38665

Format: Centre-feed rolls

Sheet size: 32 x 30 cm

Case Quantity: 6 x    x 60  

KIMTECH* / WETTASK* SSX Cloths Recommended ring when 
using this product:

Product Code: 7764

Format: Centre-feed rolls

Sheet size: 31.7 x 30.5 cm

Case Quantity: 6 x    x 60  

WETTASK* Wiping System
UNPACKING & LOADING INSTRUCTIONS

Refi llable, fully enclosed wiping system giving you greater control over solvent use 
and wiping costs. Upgraded opening system and inclusive visual management kit for 

health & safety, productivity and profi tability.

Th e 
Workplace

Inserturi colorate pentru capac
Codul culorilor - pentru identificare rapida si 
control a utilizarilor.

Stikere colorate
Codul culorilor - se lipesc in jurul galetusei 
pentru identificare rapida in functie de utilizari 
sau dezinfectantul folosit.

Etichete autoadezive
Se lipesc pe galetusa si sunt utile pentru a nota 
tipul de laveta folosit, tipul de dezinfectant sau 
si atentionari si instructiuni pentru utilizatori.
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WETTASK* Wiping System
UNPACKING & LOADING INSTRUCTIONS

Rola
Scoateti capacul si introduceti  
rola in galetusa.

Dezinfectantul
Turnati detergentul in 
mijlocul rolei. Introduceti 
inelul necesar in locasul din 
capac.

Laveta
Introduceti laveta din 
centrul rolei prin fantele 
inelului de pe capac.

Absorbtie
Inchideti capacul si asteptati 
aprox. 20 min. pentru ca 
dezinfectantul sa fie 
absorbit in rola de lavete.

Codul culorilor
Atasati butonul din plastic 
pentru capac si stikerul 
pentru galetusa. Folositi 
culorile pentru a marca tipul 
de utilizare.

Eticheta
Adaugati eticheta pe 
galetusa, notati tipul de 
laveta, tipul de 
dezinfectant sau instructiuni 
pentru utilizatori.

Verificare
Cand solventul este absorbit 
in lavete, galetusa este gata 
de utilizare.

GATA DE UTILIZARE
Tregeti lavetele necesare 
si inchideti capacul intre 
utilizari.

vezi video prezentare vezi video utilizare

https://youtu.be/rj0ox8t7Kc4
https://www.youtube.com/watch?v=mhk0tmBfbTo


Protectia fetei si a mainilor Spalare, stergere si dezinfectare 

Sapun si dispensere

Prosoape din hartie si dispensere

Dezinfectanti

Masti de protectie, FFP2,
pliate, 10 bucati/set

Masti de protectie, de unica folosinta
3 straturi, 50 bucati/set

Viziera protectie tip ochelari

• Vizieră grosime: 0,25 mm din PET;
• Dimensiune: 145x190 mm;
• Greutate: 39 g;
• Rezistentă impotriva particulelor lichide;
• Viziera se montrează pe un cadru PP în exteriorul acesteia.
• Fixarea pe cap se realizează cu ajutorul unui elastic care
permite reglarea în funcţie de circumferinta capului 
si doi bureti de protecţie pentru frunte;
• Curatare foliei se realizează cu alcool.
Domeniul de utilizare:
Pericol de contaminare cu particule lichide;
Se poate folosi in tandem cu ochelarii de vedere;
Recomandat a se utiliza impreuna cu masti de protecţie
Modalitate de ambalare : cutie cu 10 seturi ; fiecare set contine 1 
buc. rama plastic PP si 1 buc. viziera din PET

Manusi de protectie, unica 
folosinta, diverse marimi

• Vizieră tip ochelari grosime: 0,25 mm din PET;
• Dimensiune: 153x70 mm;
• Greutate: 15 g;
• Rezistentă impotriva particulelor lichide;
• Rezistenta la rupere;
• Viziera se montrează pe un cadru ABS în interiorul acesteia.
• Curatare foliei se realizeaza cu alcool.
Domeniul de utilizare:
Pericol de contaminare cu particule lichide;
Se poate folosi in tandem cu ochelarii de vedere;
Recomandat a se utiliza impreuna cu masti de protecţie
Modalitate de ambalare: cutie cu 10 seturi ; fiecare set contine 1 
buc. rama plastic ABS si 2 buc. viziere tip ochelari din PET

Masti, manusi, ochelari si viziere

Viziere de protectie

Gel dezinfectant pentru maini KLINTENSIV, 450 ml – 
atestare bactericida si VIRUCIDA

Solutie dezinfectanta pentru maini ALCHOSEPT, 450 ml – 
atestare bactericida si VIRUCIDA

Ambele pot fi prinse in suportul de plastic si se actioneaza prin 
strangere

Subtanta activa: 85% etanol

Printre putinele dezinfectante de pe piata cu actiune virucida si 
aviz in acest sens! Mare majoritate a dezinfectantilor din 
magazine sunt doar bactericide!

Pentru dezinfectare igienica se folosesc 3 ml – timp de contact 30 
secunde; pentru efectul virucid, timp de contact 3 minute.

vezi video montare - click aici

Ochelari de protectie SB4803, 
transparenti

https://youtu.be/dj5ADETLIEc


DETALII TEHNICE

COD Descriere
50 x 85 x 24.6 cm (BxHxT)

85 x 70 x 24.6 cm (BxHxT)

70 x 85 x 24.6 cm (BxHxT)

FR800018

FR800019

FR800020

•
•
•
•
•

potrivit pentru zonele de casierie 

permite transferul produselor. O Ideale pentru

pentru montaj

80 x 65 cm

100 x 65 cm

120 x 90 cm

150 x 100 cm

DETALII TEHNICE

CO D Descriere
FR800014

FR800015

FR800016

FR800017

•
•
•
•
•
• Montajul se face din tavan sau diverse structuri

Acrylic or tempered glass as 

spit and sneeze protection!

FR800006

FR800007

FR800008

FR800009

FR8000010

FR8000011

FR8000012

FR8000013

40 x 65 cm, acrylic glass 40 x 65 cm, tempered glass

60 x 65 cm, acrylic glass 60 x 65 cm, tempered glass

80 x 65 cm, acrylic glass 80 x 65 cm, tempered glass

100 x 65 cm, acrylic glass 100 x 65 cm, tempered glass

DETALII TEHNICE

COD CODDescriere Descriere

Paravan de protecție destinat spațiilor open space. Poate � folosit ca și protecție împotriva răspândirii virusului prin tuse sau strănut. 
Este potrivit pentru împărțirea spațiului de birou, perfect pentru casele de marcat din magazine și zone de check in/out. Permite 
distanțarea �zică între oameni, posibilitatea de predare a bunurilor și obiectelor, grație unei trape înalte de 20 cm. Crește gradul de 
igienă și siguranță pentru clienți și angajați.

• Ideal pentru benzinarii, farmacii, spații medicale, brutării
• Poate � utilizat ca protecție împotriva transmiterii virusului prin tuse sau strănut, previne infecția cauzată de stropi
• Cadru din aluminiu anodizat din argint cu suporturi rezistente și traversă pentru o mai bună stabilitate
• Disponibil în 4 dimensiuni, cu 2 suprafețe ușor de curățat cu dezinfectanți
• Ușor de asamblat (include kit de montare)

panouri despărțitoare din sticlă

panouri despărțitoare

Util si la locul de munca



NOU

Realizate din materiale rezistente, utile pentru a promova

0C

DETALII TEHNICE

COD Descriere
Covor avertizare pt pardoseli People 0.65 x 2 m rosu

Covor avertizare pt pardoseli People 0.65 x 2 m albastru

Covor avertizare pt pardoseli Footprints 0.65 x 2 m rosu

Covor avertizare pt pardoseli Footprints 0.65 x 2 m albastru

Covor Sticky matts 115 x 60 cm, 10 bucati/set

CB300100

CB300101

CB300102

CB300103

CX100005

2m

K EEP 
YOUR 

DIS TANCE

S TOP!

K EEP 
YOUR 

DIS TANCE

S TOP!

covoare

Covor antibacterian

Covor antibacterian - Sticky matts 
115 x 60 cm, 30 foi

Descriere:
- impiedica tranportul de particule de pe pantofi etc
- sistem antialunecare ( nu necesita fixare pe sol)
- lipici cu proprietati antibacteriene; nu se transfera 
lipiciul pe pantof sau roata

Folii si mansoane NanoSeptic

SUPRAFETE CU PROPRIETATI DE AUTOCURATARE
PENTRU UN MEDIU MAI CURAT

Termometru digital

Termometru digital de frunte cu infrarosu 
SIMBIO SB4800, alb-mov

Temperatura corporala: 34.0°C~42.9°C;
Temperatura obiecte: 0°C~100°C;
Masurare temperatura: Frunte sau ureche;
Distanta de masurare: 10mm~30mm;
Unitate de masura: °C/°F;
Temperatura ambientala de lucru: 16°C~35°C;
Umiditate relativa de lucru: ≤ 85%;
Temperatura ambientala pentru depozitare (transport): 
-20°C~50°C;
Umiditate relativa pentru depozitare (transport) : ≤ 90%;
Baterie: 3V (2 x AAA) (nu sunt incluse)
Putere consumata: < 15ma;
Memorie stocare: ultimele 32 masuratori.

Produsele NanoSeptic au fost create pentru a fi pozitionate in zonele 
de trafic, unde clientii intra in contact cu diverse suprafete si unde 
pot utiliza suprafetele cu autocuratare NanoSeptic pentru igienizarea 
palmelor. 

• Suprafetele NanoSeptic au un proces continuu de autocuratare
• Oxideaza contaminantii organici
• Reactia oxidanta este mai eficienta decat cea realizata prin utilizarea 

clorului
• Functioneaza in permanenta
• Reprezinta un produs sigur (nu contine chimicale, metale grele sau 

substante periculoase)

MANSON PENTRU MANERE USA
autocuratare continua, 20 mansoane/ pachet

FOLIE PENTRU MANER TIP BARA- pentru usi, 
carucioare etc, 9.15 x 30.48 cm, 25 folii/set

FOLIE PENTRU USA/ PERETE 
15.24 x 22.86 cm , 25 folii/set

vezi video - click aici
vezi video - click aici

https://m.youtube.com/watch?v=0b8zm0IM1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=L2DItj3MN0Q


Aer cur
prot

BACTERII / VIRUSURI

VAPORI CHIMICI

r

ALERGENI
(P

animale, acarieni de praf)

MIROSURI

Cu noua versiune a tehnologiei avansate EnviroSmart 2.0, senzorul dublu cu laser pentru auto-reglar t r r
continuu calitat rând par t torul display-ului LCD 
put r rar tea aerului.

Aeramax PRO AM III PureView™ Aeramax PRO AM IV PureView™

UN CLIMAT MAI BUN ÎN COMPANIE

particulele periculoase sunt eliminate 
din aer*

Purifică până la 65 m2 Purifică până la 130  m2


