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Kereskedelmi feltételek
 

 Szállítási határidő: 1-2 munkanap, minimum rendelési mennyiség nélkül
  Fizetés utánvéttel vagy díjbekérővel előreutalással

Fizetési határidő: 15 nap (átutalás esetén)
 

***
Ingyenes szállítás nettó 60.000 Ft felett 

nettó 60.000 Ft alatt a szállítási díj: bruttó 1.500 Ft az ország egész területére

Csomagszállító partnerünk: ComplExpressz; MPL futárszolgálat
 

  Az ajánlati áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, és a készlet erejéig érvényesek!



KISZERELÉS:
1 db-os kiszerelésben rendelhető 

FFP2 YUNYIFU 
FEHÉR VÉDŐMASZK

magyar nyelvű használati útmutatóval és

– KÖZVETLEN SZÁLLÍTÁSSAL

      magyar nyelvű címkével ellátva

NAGYKERESKEDŐ PARTNEREINK:

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.



FFP2 VÉDŐMASZK-XU JIAN
- fekete színben

Akár 72 órán keresztüli aktív viselés esetén is védelmet nyújtanak

a levegőben található szilárd részecskék, olaj/vízbázisú ködök és

aeroszolok ellen. 

Orrnyeregre hajlítható. 4 rétegű, összehajtható és törésbiztos.

Megfelelően illeszkednek az archoz. 

A légzésvédő maszkok nem moshatók, mivel a külső felületén

megtapadó kórokozók átkerülhetnek a kezünkre, ruházatra,

másik eszközre és legrosszabb esetben a maszk belső felületére

is.

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.

KISZERELÉS: 20 db-os kiszerelésben 
                   - egyesével csomagolva



FFP2 VÉDŐMASZK- JW
-fehér színben  

5 rétegű arcmaszk felnőttek részére

nagyon rugalmas szalagok a fül enyhítésére

rugalmas orrkapocs

lélegző

porálló, antibakteriális, vírusellenes

CE 0598 tanúsítvánnyal

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.

KISZERELÉS: 6 db-os kiszerelésben 
                   - egyesével csomagolva



KONOOO FFP2 NR
SZÍNES, SZŰRŐS 
FÉLARC VÉDŐMASZK
– narancssárga, zöld, piros, rózsaszín, szürke, kék  színekben

Orrnyeregre hajlítható. 4 rétegű, összehajtható és törésbiztos.
Megfelelően illeszkedik az archoz, így viselés közben elkerülhető
a folyamatos igazítás.

KISZERELÉS: 20db/doboz
 - a dobozon belül kettesével csomagolva 

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.



KISZERELÉS:

1. FFP3 szelep nélküli, egyesével csomagolva 

 20db/csomag

2. FFP3 szeleppel, nem fülpántos, egyesével
csomagolva, 20 db/csomag

FFP3 MASZK SZELEP 
NÉLKÜL ÉS SZELEPPEL
Könnyebbé teszi a légzést egésznapos viselés során
Nem fülpántos, tarkóra rögzítve magasabbfokú 
védelmet nyújt a 3 rétegű és a FFP2 maszkoknál

1

2

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.

 Kizárólag a készlet erejéig!



KISZERELÉS:
Gyártói kartonozás: 2.000 db/karton
50db/doboz, azon belül 1 db celofános
csomagolás

3 RÉTEGŰ 
ELDOBHATÓ MASZK 
– non medical

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.



KISZERELÉS:
50 db/csomag
egyesével csomagolva a csomagon belül

TYPE IIR - 3 RÉTEGŰ 
ORVOSTECHNIKAI,MEDICAL
SEBÉSZETI ARCMASZK 
– 8 színben 

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.



10db/visszazárható tasak
Minimum rendelés 10db/teljes tasak/szín
1 tasakban egy féle szín található 

KISZERELÉS:

GYERMEK 3 RÉTEGŰ
VÉDŐMASZKOK
vidám lányos és fiús mintákkal 

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.



10db/doboz–1 szín a dobozban
Dobozon belül minden maszk egyesével külön
is csomagolva  
Minimum rendelés 10db/teljes doboz/szín

AUTÓS, DINÓS, PANDÁS, FEKETE, FEHÉR

KISZERELÉS:

JADA FFP2 NR 
GYERMEK
VÉDŐMASZKOK
vidám lányos és fiús mintákkal 

Mennyiségi kedvezményeket
 keresse a mellékelt excel ártáblában.



KISZERELÉS: 1db/doboz

SETINO ZM-700-01
Fingertip Pulzoximeter 

három mérési paraméter

hat különböző kijelző felület
egy gombos működés

Segítségével rendkívül pontosan megállapítható
az artériás vérben az oxigén (SpO2) telítettsége.

3.290 Ft+ Áfa (elem nélküli a készülék) 



TYVEK® TYPE 5/6 OVERALL 
XL méretben

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható. 

Kiemelt 
akció

 

900 Ft + áfa áron készletről
 

Tyvek® 1422A polietilén anyagú, fehér, kapucnis védőoverall 
Az Easysafe a DuPont egyedülállóan új, optimalizált, szövés
nélküli polietilénből készült anyaga
 az 5. és a 6. típusba tartozó anyagok ellen megfelelő
védelmet biztosít, megtartva levegő- és nedvességáteresztő
tulajdonságát, véd porok és ellenáll vízbázisú, fröccsenő
szervetlen vegyszereknek
teljesen szálmentes, lélegzőképes, vízpára-áteresztő
antisztatikus anyag, nejlon cipzár, sárga színű fűzött varrás,
gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, kétrészes
kényelmes kapucni, 
5 év raktározási élettartam,
III. védelmi kategória, 5. és 6. típus



QUICLEAN 
KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható. 

Kiemelt 
akció

 

100 ml: 350 Ft + áfa
1 literes pumpás: 800 Ft + áfa

 

A QuiClean kézfertőtlenítő gél kimagasló hatékonysággal
távolítja el a bőr felszínéről az esetleges baktériumokat,
hiszen kiváló tisztító hatással rendelkezik. Kellemes, tiszta
érzést nyújt, puha bőrfelszínt biztosít
A termék virucid engedéllyel rendelkezik
Orvosi felhasználásra is alkalmas kézfertőtlenítő
70%-os alkoholtartalommal gyártott gél
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