
SRODKI DO DEZYNFEKCJI



Walczymy z COVID-19 

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem środków dezynfekujących do rąk oraz 
powierzchni. W sytuacji panującej obecnie pandemii wirusa COVID-19 
dezynfekcja jest   kluczową czynnością,  by zachować niezbędną ochronę
i w pełni cieszyć się zdrowiem. 

Nasze środki biobójcze produkowane są zgodnie z obowiązującym prawem 
oraz normami, o czym świadczą pozwolenia wydane przez  Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. Numer pozwolenia 0273/TP/2020 , 1049/TP/2020 , 
0632/TP/2020.

 Chrońmy się wzajemnie, wygrajmy tę walkę! 

Nasze środki biobójcze produkowane są zgodnie z obowiązującym prawem 
oraz normami, o czym świadczą pozwolenia wydane przez  Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. Numer pozwolenia 0273/TP/2020 , 1049/TP/2020 , 
0632/TP/2020.

 Chrońmy się wzajemnie, wygrajmy tę walkę! 

CHROŃ SIEBIE
I INNYCH...
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Zastosowanie

Bezpieczeństwo i skuteczność to główne atuty naszych środków biobójczych w 
postaci żelu i płynów  do rąk oraz powierzchni: ISR-DEZ-1R, ISR-DEZ-3R, ISR-DEZ-2. 

Wysoki procent gliceryny w produkcie bardzo dobrze zabezpiecza skórę dłoni przed  
wysuszeniem, co sprzyja poczuciu komfortu. Stężenie alkoholu w preparacie 
spełnia wszelkie wymogi medyczne, skutecznie oddziałując na wirusy, bakterie, 
drożdże i pleśnie.

Wszystkie produkty z naszej oferty służą zabezpieczeniu Ciebie oraz wszelkich 
pomieszczeń, w których przebywasz. 

DOM

FIRMY

aPTEKI

SKLEPY

STACJE PALIW

SZPITALE

W AUCIE

MIEJSCA PUBLICZNE
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BEZPIECZEŃSTWO  

PŁYN DO RĄK

ISR-DEZ-1R oferujemy w różnych wariantach: 100ml, 250ml, 500ml, 
750ml, 5l oraz 10l. Duże pojemności znajdą zastosowanie w przemyśle. 
Dla sprzedaży detalicznej idealnym rozwiązaniem będą pojemności 
bardziej poręczne.

Jeśli prowadzisz placówkę ochrony zdrowia publicznego, hurtownię BHP, 
hurtownię kosmetyczną lub medyczną, poproś o specjalną ofertę.

Zapraszamy do współpracy. 

Wszystkie oferowane produkty posiadamy na stanach magazynowych. 
Zapewniamy szybkie i sprawne dostawy.
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PŁYN DO RĄK

ISR-DEZ-1R oferujemy w różnych wariantach: 100ml, 250ml, 500ml, 
750ml, 5l oraz 10l. Duże pojemności znajdą zastosowanie w przemyśle. 
Dla sprzedaży detalicznej idealnym rozwiązaniem będą pojemności 
bardziej poręczne.

Jeśli prowadzisz placówkę ochrony zdrowia publicznego, hurtownię BHP, 
hurtownię kosmetyczną lub medyczną, poproś o specjalną ofertę.

Zapraszamy do współpracy. 

Wszystkie oferowane produkty posiadamy na stanach magazynowych. 
Zapewniamy szybkie i sprawne dostawy.

100ml 500ml 750ml 5L.



DEZYNFEKCJA

ŻEL DO RĄK

Żel biobójczy do dezynfekcji rąk ISR-DEZ-3R oferujemy w pięciu 
wariantach pojemnościowych: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml oraz 5l. 
Stężenie alkoholu powyżej 70% zapewnia jego wysoką skuteczność 
wirusobójczą. Żel jest bardzo wydajny i starcza na dłużej niż inne tego 
typu środki. Zawiera substancje nawilżające skórę, a także olejki 
zapachowe co sprawia, że używanie preparatu jest zdrowe dla skóry,
a dzięki delikatnej nutce zapachowej również przyjemne dla klienta.

Wszystkie ofeWszystkie oferowane produkty posiadamy na stanach magazynowych.
Zapewniamy szybkie i sprawne dostawy.
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ŻEL DO RĄK

Żel biobójczy do dezynfekcji rąk ISR-DEZ-3R oferujemy w pięciu 
wariantach pojemnościowych: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml oraz 5l. 
Stężenie alkoholu powyżej 70% zapewnia jego wysoką skuteczność 
wirusobójczą. Żel jest bardzo wydajny i starcza na dłużej niż inne tego 
typu środki. Zawiera substancje nawilżające skórę, a także olejki 
zapachowe co sprawia, że używanie preparatu jest zdrowe dla skóry,
a dzięki delikatnej nutce zapachowej również przyjemne dla klienta.

Wszystkie ofeWszystkie oferowane produkty posiadamy na stanach magazynowych.
Zapewniamy szybkie i sprawne dostawy.

100ml 500ml 750ml 5L.



Do pOWIERZCHNI

ISR-DEZ-2 oferujemy w trzech wariantach pojemnościowych: 750ml, 5l oraz 10l. 
Duże pojemności patrząc z ekonomicznego punktu widzenia są dużo bardziej 
opłacalne dla klienta końcowego, biorąc pod uwagę ilość płynu konieczną do 
zdezynfekowania większych pomieszczeń, lub przestrzeni. Kierowane są przede 
wszystkim do sprzedaży hurtowej, lub jako opcja bieżącego uzupełniania płynów w 
posiadanych już butelkach o mniejszych pojemnościach. Zawarty w ofercie środek o 
pojemności 750ml doskonale spełnia zadanie preparatu do dezynfekcji pod kątem 
erergonomicznym.

Jeśli prowadzisz placówkę ochrony zdrowia publicznego, hurtownię BHP, 
hurtownię kosmetyczną lub medyczną, poproś o specjalną ofertę.

Zapraszamy do współpracy.  Wszystkie oferowane produkty posiadamy na 
stanach magazynowych. Zapewniamy szybkie i sprawne dostawy.
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Do pOWIERZCHNI

ISR-DEZ-2 oferujemy w trzech wariantach pojemnościowych: 750ml, 5l oraz 10l. 
Duże pojemności patrząc z ekonomicznego punktu widzenia są dużo bardziej 
opłacalne dla klienta końcowego, biorąc pod uwagę ilość płynu konieczną do 
zdezynfekowania większych pomieszczeń, lub przestrzeni. Kierowane są przede 
wszystkim do sprzedaży hurtowej, lub jako opcja bieżącego uzupełniania płynów w 
posiadanych już butelkach o mniejszych pojemnościach. Zawarty w ofercie środek o 
pojemności 750ml doskonale spełnia zadanie preparatu do dezynfekcji pod kątem 
er

Jeśli prowadzisz placówkę ochrony zdrowia publicznego, hurtownię BHP, 
hurtownię kosmetyczną lub medyczną, poproś o specjalną ofertę.

Zapraszamy do współpracy.  Wszystkie oferowane produkty posiadamy na 
stanach magazynowych. Zapewniamy szybkie i sprawne dostawy.

750ml 5L. 10L.
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PROFESIONALNE SRODKI DO
DEZYNFEKCJI ISR - SERIA ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH 
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BEZDOTYKOWA STACJA DO DEZYNFEKCJI RĄK

Wychodząc na przeciw “potrzebie czasu” wprowadziliśmy na rynek metalowe, ale o lekkiej
i stabilnej konstrukcji STACJE DO DEZYNFEKCJI. Nasz nowy produkt jest estetyczny, łatwy w
obsłudzeobsłudze oraz utrzymaniu czystości. Zapewni zarówno  Państwu jak i Państwa klientom 
stały i łatwy dostęp do środka dezynfekującego, a tym samym utrzymaniu wysokich 
standardów higieny w biurach, budynkach użyteczności publicznej, budynkach 
wielorodzinnych oraz miejscach publicznych. Uniwersalna i lekka konstrukcja malowana 
proszkowo sprawdzi się w każdym miejscu. Urządzenie szczególnie przydatne jest w 
placówkach oświaty, przedszkolach i żłobkach, instytucjach, a także w firmach i wielu 
innych miejscach, w których gromadzą się duże ilości osób.

KKonstrukcję STACJI tworzy metalowy stojak o wymiarach 180x240x1200 wykonany z 
blaszanych modułów wykrawanych laserowo i zakończonych na prasie krawędziowej. 
Całość jest zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Dla zachowania 
“bezdotykowości” urządzenia, dozowanie płynu odbywa się poprzez naciśnięcie stopą 
dźwigni umieszczonej w podstawie STACJI.

WW przypadku zamówienia większych ilości płynów dezynfekujących, STACJA sprzedawana 
będzie ze zniżką, lub przekazywana w formie dzierżawy do zamówienia. Uzależnione to 
będzie od wielkości złożonego zamówienia.

PROFESIONALNE SRODKI DO
DEZYNFEKCJI ISR - SERIA ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH 
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SRODKI DO DEZYNFEKCJI
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