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Ročna dezinfekcija Zaščitne maske Mila za roke in 
papir

R

Vse za osebno higieno,

Površinska 
dezinfekcija



Bentol Hand 100ml, 500ml, 1L, 5L

Deluje proti korona virusom in hkrati deluje negovalno do vaših rok:
- 80% etanola
- Glicerin vlaži in ščiti vaše roke
- S pravilno uporabo zmanjšamo možnost okužbe
Registriran proizvod za razkuževanje rok, izdelan v skladu s 
smernicami WHO. Pakirano v 100 ml, 500ml in 1L plastenki s 
pumpico ali v 5L embalaži za dolivanje

DEZINFEKCIJA ROK

V prostorih, v katere vstopa več ljudi, je primerna uporaba razkužilnikov, ki se pritrdijo na steno ali pa so samostoječi. 
V naši ponudbi imamo več vrst razkužilnikov s priročno posodico za dolivanje razkužila. Izbirate lahko med 
senzorskimi, ročnimi in komolčnimi razkužilniki, ki imajo posodico za dolivanje ali kartušo. Pritrdite jih lahko na 
steno ali samostoječe stojalo za razkužilnik.

RAZKUŽILO ZA ROKE

RAZKUŽILNIKI

ROČNI RAZKUŽILNIKI SENZORSKI RAZKUŽILNIKI STOJALA ZA RAZKUŽILNIKE

Razkužilnik za roke 
Levita 900 ml

Razkužilnik za roke 
Levita - senzorski 
1200 ml

Razkužilnik za roke
Bel 1L - dolivanje - 
senzorski

Samostoječe 
stojalo za 
razkužilnik

Samostoječe 
stojalo za 
razkužilnik - 
večnamensko

Razkužilnik za roke 
Jolly 900ml

Bel komolčni 
razkužilnik 1 L

Aitana mix 1L bel - 
kartuša

MARA61201CS

BEN0024

BEN500

BEN507

primerno za: 
- BENTOLHAND razkužilo 
za roke 500 ml - s pumpico

- BENTOLHAND razkužilo 
za roke 1l - s pumpico

EUMACBA00252

MARA92410
EUMACBA00005 AM01

FILAU3GP200P0

MARA85501

JOFAC73000

Pri ročnih razkužilnikih pritisnete na gumb 
in razkužilo priteče iz razkužilnika. Pri 
komolčnih razkužilnikih razkužite roke, tako 
da s komolcem pritisnete na vzvod in priteče 
dezinfekcija. Poleg razkužilnikov, ki imajo 
priročne posode za dolivanje pa imamo tudi 
razkužilnike na kartušo.

Senzorski razkužilnik omogoča razkuževanje 
brez dotika, kar preprečuje širjenje bakterij 
in virusov. Roke približajte razkužilniku in 
razkužilo priteče iz njega.

Večnamensko samostoječe stojalo za 
razkužilnik je primerno za vse prostore, kjer
ni mogoča montaža razkužilnika na 
steno. Na stojalo se lahko pritrdi senzorski, 
komolčni razkužilnik ali razkužilo v plastenki. 
Stojalo lahko uporabite kasneje tudi za 
držalo katalogov ali druge namembnosti.

Bentol Hand 100ml

Bentol Hand 500ml

Bentol Hand 1L

Bentol Hand 5L

BEN506

BEN500

BEN507

BEN501



3 slojna zaščita
ELASTIČNI TRAKOVI ZA UŠESA
enostavno in udobno

ZGORNJA FILTRIRNA PLAST

SREDNJA FILTRIRNA PLAST

MEHKA IN UDOBNA PLAST

MOČAN ULTRAZVOČNO VEZAN ROB

ERGONOMSKO NAGUBANO PRILEGANJE

netkani PU-fi ltrirni fi ltrirni sloj za prah, 
mikrobe in tekočine.

Visoka gostota talilnega pihalnega 
fi ltra zagotavlja vrhunsko fi ltracijo 
majhnih mokrih in suhih delcev, vendar 
omogoča normalno dihanje.

Hipoalergena mehka površinska plast 
dovaja fi ltriran zrak in preprečuje 
draženje kože.

Vizir

ZAŠČITNA OPREMA

PRIPOMOČKI ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN

Bendesol 1L, 5L

Hitra površinska dezinfekcija za razkuževanje površin na osnovi alkohola. Vsebuje etanol. Za razkuževanje površin, 
materialov, opreme in pohištva. Registrirano sredstvo za razkuževanje površin, skladno s smernicami svetovne 
zdravstvene organizacije WHO. Biorazgradljivo.

Orospet VK

Koncentrat za razkuževanje. Uporablja se za dezinfekcijo v profesionalnih kuhinjah, prehrambeni industriji, bolnicah, 
domovih za starejše, bazenih, sanitarijah, savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh vodoodpornih površinah in 
površinah odpornih na alkalne raztopine.

Ecocid S

Ecocid S 1kg za 100L razkužila za velike površine. Je koncentrat v prahu za pripravo razkužila za površine. Uporabljamo 
ga za ročno in strojno razkuževanje delovnih in vseh drugih površin, tal, sten, kopalnic, stranišč, opreme in tkanin, kjer 
je treba varno in učinkovito uničiti vse viruse, bakterije in glivice.

Antibakterijske krpe
Najboljša je uporaba krp za enkratno uporabo oziroma krp, ki se perejo na 90°C. Problem pri uporabi navadnih krp 
nastane, ko obrišemo okuženo površino, ker s tem okužbo samo raznašamo naprej. Zato se priporoča uporaba krp, 
ki preprečujejo razvoj mikrobov v sami krpi in odstranjujejo 99,99% mikroorganizmov iz površine, kar zmorejo naše 
Chicopee krpe Mikrofi bra Plus.

Pršilka Alta 2 lit 
2000 EPDM

Pršilka Alta 7 lit 
7000 EPDM

Elektrostatični 
razkužilnik Victory

Maska 3 slojna medicinska 50 kos

DIMAL4012

VIR002

BEN0038

DIMAL4013 BEN0036

EN14683+AC:2019, tip IIR

Zaščitni vizir, za razliko od standardnih zaščitnih 
očal, dodatno ščiti celoten obraz pred kapljičnimi 
okužbami zaradi brizganja ali pršenja tekočin, 
tudi z novim koronavirusom (SARS-CoV-2). Pred 
kontaminacijo ščiti tudi zaščitne dihalne maske 
in jim tako podaljšuje življenjsko dobo. 

Okvir je primeren za večkratno uporabo 
(razkuževanje s 70% alkoholom)* Slika je simbolična

* Slika je simbolična

DEZINFEKCIJA POVRŠIN

BEN503

KLE142.553

SAL1014528



zdravstveni domovi in 
domovi za upokojence 

pisarne hoteli restavracije nakupovalni centri industrija

ordinacije fi tnesi in telovadnice večstanovanjski 
objekti

Šole in vrtci

Primeren je za vse vrste objektov, ki jih je potrebno razkuževat kot so: ordinacije, zdravstveni domovi, domovi upokojencev, 
večstanovanjske stavbe, železnice, letališča, trgovski centri,  restavracije, hoteli, pisarne, ipd.

ROČNI ALI NAHRBTNI ELEKTROSTATIČNI RAZKUŽILNIK

PODROČJA UPORABE

€

+

3x hitrejše razkuževanje površin

65% manjša poraba dezinfekcijskega sredstva

posebna tuljava dezinfekcijskemu sredstvu 
doda električni naboj, ki zagotovi optimalno 
pokrivanje vseh površin

Elektrostatika je postopek dodajanja električnega naboja tekočini. Ko razpršite raztopino, ki ima elektrostatični 
naboj, bo raztopina iz vseh strani zajela celotno površino in z enakomerno prevleko razkužila brez kapljanja, s čimer 
hitro in učinkovito razkužimo katerokoli površino. Naš profesionalni brezžični elektrostatični razkužilnik omogoča 
uporabnikom 4 ure razkuževanja brez težav, brez iskanja električnih priključkov ter ukvarjanja z nerodnimi in v 
mokrem okolju in potencialno nevarnimi kabli.

TEKOČE MILO IN PAPIRNATE BRISAČKE

Kjer je možno predlagamo umivanje 
rok. Razkuževanje uporabimo v primeru 
ko umivanje ni možno. Izberite milo za 
občutljive roke ter kakovostne papirnate 
brisačke, ki roke dobro osušijo, da se 
okužba ne širi preko mokrih rok. Za 
naše stranke brezplačno dobavimo tudi 
nalepko z navodili za pravilno umivanje 
rok.Linija Softtouch podajalnikov

Bentin Plus - 
Sensitive milo 5L

Bentin Plus - 
Ornange milo 5L

BEN3402S

BEN3402O

Razkužilnik 
elektrostatični Victory 
- litijeva baterija

Razkužilo za 
elektrostatični  
razkužilnik Silver Line 3

Razkužilnik 
elektrostatični 
nahrbtni Victory

BEN0036

BEN831032

BEN0042


