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2 SAFETY

MANZONI 81212

BETA SAFE 81213

05

06

05

06 03

06 03 14 24 19
ABS химикалка с антибактериална обработка, съгласно 
сертификат ISO22196, с метална щипка. Синьо мастило 
ø13 x 140 мм

ДИГИТАЛЕН 
UV ПЕЧАТ 35 x 7 мм

ABS химикалка с антибактериална обработка, 
съгласно сертификат ISO22196, с метална 
щипка. Синьо мастило 
ø11 x 140 мм

ТАМПОНЕН ПЕЧАТ 50 x 7 мм

АНТИБАКТЕРИАЛНА 
ОБРАБОТКА

АНТИБАКТЕРИАЛНА 
ОБРАБОТКА

лв 0,42

лв 0,52



3SAFETY

WHIDY 94953

06

ABS и PP автоматичен дозатор за сапун и дезинфектант 
с инфрачервен сензор за движение с бял светодиод в 
контейнера и вместимост от 330 мл. Включва 4 батерии AAA. 
Доставя се в кутия. 
195 x 123 x 83 мм

ТАМПОНЕН 
ПЕЧАТ 15 x 15 мм

лв 24,38



4 SAFETY

PROTEC 94928

10

Компютърни очила, предназначени за използване заедно с повечето 
ежедневни очила. Рамката е универсална, удобна и лесна за 
настройване. Лещите и страничната защита правят тази лична 
предпазна екипировка устойчива на ниски енергийни въздействия 
(устойчивост на удар от 45м/с), кихане, прах и драскотини. Стъклата 
съдържат зрително поле без деформации и специална повърхностна 
обработка, която предотвратява замъгляване. Препоръчително е да ги 
измивате след всяка употреба; не употребявайте течности на алкохолна 
основа за извършване на почистването. 
155 x 55 x 135 мм

ТАМПОНЕН ПЕЧАТ 7 x 7 мм

СЪОТВЕТСТВИЕ С 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
СТАНДАРТИ: EN166

лв 3,68



5SAFETY

BACTOUT 98519

06

Кутия ABS и PC стерилизатор с комбинация от UVC и UVA лъчение, което 
позволява елиминиране на широк спектър от бактерии. Кутията има 2 UV 
светодиода с обща мощност 2W и е специално проектирана за елиминиране 
на бактерии от ежедневни предмети, като: ключове, телефони, смартфони, 
маски, очила, дистанционни управления, бижута и други малки предмети. 
Ефективност от 70% само с 1 цикъл от 5 минути и 99,9% с два цикъла от 5 
минути. Той има сензор за безопасност, който изключва лампите веднага 
щом се отвори кутията. Горната част на кутията включва безжично бързо 
зарядно устройство (10W), с 5V / 3A вход и USB порт C за зареждане. 
Включва 1 метров кабел. Доставя се в подаръчна кутия. 
210 х 120 х 55 мм | Интериор: 180 х 100 х 40 мм

СИТОПЕЧАТ 150 x 70 мм

лв 51,48



6 SAFETY

HANDY SAFE 95048

03

14

05

19

06

ABS ключодържател с антибактериална обработка, съгласно 
ISO22196 сертификат. Поради дизайна си, той може да се използва 
за отваряне на врати, а върхът му позволява използването му за 
натискане на бутони, като на  банкомат или асансьор. 
69 x 38 x 5 мм

ТАМПОНЕН ПЕЧАТ 25 x 5 мм

лв 0,76



7SAFETY

HANDY 95049

04

27

37

05

Алуминиева ключодържател с отварачка за бутилки. 
Поради дизайна си, той може да се използва за 
отваряне на врати, а върхът му позволява използването 
на бутони, като банкомат или асансьор. 
88 x 37 x 4 мм

ТАМПОНЕН ПЕЧАТ 30 x 6 мм

лв 1,46



8 SAFETY

KLINE 500 94923REFLASK 500 94913

06
06

Почистващ лосион за ръце на алкохолна основа в 
PET бутилка с дозатор. Състав от приблизително 
70% алкохол. Козметичен продукт. 
ø 85 x 150 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 40 x 20 мм

Бутилка с дозатор от PE и PP. Капацитет до 500 мл, 
може да се презарежда и използва многократно. 
ø85 x 150 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 30 x 10 мм

лв 3,70
лв 9,28



9SAFETY

SAFEEL 94918

KLINE 100 94920REFLASK 100 94912

KLINE 50 94919REFLASK 50 94911

10

1010 03

10

10

Бутилка с въртяща се капачка от PE и PP. 
Капацитет до 100 мл, може да се презарежда и 
използва многократно. 
ø35 x 100 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 60 x 15 мм

Бутилка с въртяща се капачка от PE и 
PP. Вместимост до 50 ml, може да се 
пълни за многократна употреба и за 
многократна употреба. 
ø38 x 123 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 50 x 15 мм

Почистващ гел за ръце на алкохолна 
основа в 50 ml PET бутилка с капак. 
Състав с приблизително 70% алкохол. 
Козметичен продукт. Практично за 
вземане и използване навсякъде. 
ø35 x 100 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 50 x 15 мм

Почистващ гел за ръце на алкохолна 
основа - 50 мл PET бутилка с капачка 
бутон. Съдържа приблизително 70% 
алкохол. Козметичен продукт. Практично 
за пренасяне и използване навсякъде. 
ø35 x 100 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 50 x 15 мм

Почистващ гел за ръце на алкохолна основа - 50 
мл в бутилка с капак. Съдържа приблизително 70% 
алкохол. Козметичен продукт. Практично за пренасяне 
и използване навсякъде. 
ø40 x 125 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 60 x 15 мм

лв 0,84

лв 0,96
лв 2,52

лв 1,94
лв 2,04



10 SAFETY

MAURICE 94952

06

05

19

28

14

03

24
Силиконова каишка за транспорт 
с три нива на регулиране. 
20 x 139 мм

БЕЗ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

лв 0,20
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HEALLY 30 94924

SAFELOT 50 94916

HEALLY 50 94921

06

06

06

Почистваща течност за ръце на спиртна 
основа 50 мл. PET бутилка спрей за 
пулверизиране. Формулировка със 75% 
алкохол. Препоръчва се да допълва 
хигиената на ръцете. Практично за 
носене и използване навсякъде. 
Произведено в Европа. 
ø35 x 105 мм

СТИКЕРИ 48 x 45 мм

Спрей дезинфектант в 50 мл PET бутилка. 
Състав с приблизително 70% алкохол. Това е 
козметичен продукт. Практичен за носене и 
използване навсякъде. 
ø35 x 115 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 40 x 15 мм

Спрей дезинфектант в PET бутилка от 30 ml. 
Състав с приблизително 70% алкохол. Това е 
козметичен продукт. Практичен за пренасяне 
и използване навсякъде. 
ø30 x 105 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 30 x 10 мм

лв 5,08

лв 2,32

лв 1,66



12 SAFETY

CARISE 50 94914

CARISE 100 94915

REFLASK SPRAY 94910

SAFELOT 100 94917

06

10

10

06

Почистваща течност за ръце на спиртна основа 50 мл. PET 
бутилка спрей за пулверизиране. Формулировка със 75% алкохол. 
Препоръчва се да допълва хигиената на ръцете. Практично за 
носене и използване навсякъде. Произведено в Европа. 
ø38 x 150 мм

СТИКЕРИ 38 x 70 мм

Бутилка със спрей система от PE и PP. Капацитет до 100 мл, 
може да се презарежда и използва многократно. 
ø38 x 145 мм

ДИГИТАЛЕН UV ПЕЧАТ 70 x 15 мм

Почистваща течност за ръце на спиртна основа 100 мл. 
PET бутилка с капак. Формулировка със 75% алкохол. 
Препоръчва се да допълва хигиената на ръцете. Практично 
за носене и използване навсякъде. Произведено в Европа. 
47 x 30 x 130 мм

СТИКЕРИ 38 x 65 мм

Почистваща течност за ръце на спиртна основа 50 мл. 
PET бутилка с капак. Формулировка със 75% алкохол. 
Препоръчва се да допълва хигиената на ръцете. Практично 
за носене и използване навсякъде. Произведено в Европа. 
38 x 28 x 105 мм

СТИКЕРИ 30 x 55 мм

лв 4,10

лв 4,88

лв 1,22

лв 5,86
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KONFORE 73392

331

Регулируема каишка за маска с доминг смола. Удължител, 
който защитава ушите и позволява регулиране на ластиците 
до 3 позиции, за да се осигури по-голям комфорт в случай 
на продължителна употреба на защитна маска. Пълна 
персонализация с цветове и лого по ваш избор. 
180 x 25 мм

ОБЕМНИ СТИКЕРИ - ДОМИНГ 180 x 25 мм

лв 2,37



14 SAFETY

LYZE 94922

05

05 04 03

Почистващ гел за ръце на алкохолна основа в бутилка 
от 50 ml PETG с капачка и карабинер. Състав с 
приблизително 70% алкохол. Козметичен продукт. 
Практично за вземане и използване навсякъде. 
45 x 120 мм

ТАМПОНЕН ПЕЧАТ 35 x 40 мм

лв 2,52
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BLONDEL 94927

JULIPER 94925

04

05

05 03 04 19 06

06

03

PP калъф с 20 сапунени листа. За да използвате, 
просто добавете вода със сапунен лист и измийте 
ръцете си. Козметичен продукт. 
70 x 43 x 16 мм

ТАМПОНЕН ПЕЧАТ 40 x 20 мм

Кутия с 10 влажни кърпички на алкохолна основа за 
почистване и дезинфекция на ръце, повърхности и 
предмети. Кутията има ключодържател. 
Кърпичка: 60 x 60 мм| Калъф: 55 x 55 x 17 мм

ТАМПОНЕН ПЕЧАТ 40 x 30 мм

лв 1,34

лв 1,54
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INGRID I 92733

INGRID II 92734

03

06

05

04

06

03

06

03

Чанта от EVA за предпазна маска с цип. 
200 x 125 мм

СИТОПЕЧАТ 120 x 45 мм

Чанта от EVA за предпазна маска с цип. 
150 x 160 мм

СИТОПЕЧАТ 100 x 80 мм

лв 0,84

лв 0,76
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ATLANTIDA TH 98909

03 03

06

04

Маска за многократна употреба, 100% памук, 2 слоя. Пластина служеща за 
корекция на маската която може да се премахва и включени 2 фронтални гънки, 
осигуряващи по-добро прилягане към зоната на лицето. Удобна и дишаща маска, 
сертифицирана от CITEVE, с ниво 3 (70% CW 17553), която гарантира нивото на 
задържане на частици от 70% и нивото на дишане до 15l / min, в продължение 
на 25 цикъла на измиване. Подходяща за общото население; не е медицинско 
изделие. Вижте листовката за повече информация относно препоръки за употреба, 
грижи и почистване. Доставя се в полиетиленова торба. Продуктите с декорация 
трябва да се перат при максимална температура 30ºC. Не гладете декорацията. 
Маска: 180 x 100 мм | Ластици (в същия плат като маската): 200 мм

ТРАНСФЕР 50 x 20 мм

ТЕКСТИЛНА МАСКА ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

лв 6,22



18 SAFETY

SANGER 98907

04

Маска за многократна употреба 100% памучк, с антибактериално третиране 
с 4-слоен филтър, 2 външни и 2 вътрешни филтъра от нетъкан текстил. 
Включена метална пластина за корекция, на зоната на носа. Удобна и 
дишаща маска, сертифицирана от CITEVE, с ниво 2, което гарантира ниво 
на задържане на т.нар. фини прахови частици от 92% и ниво на дишане 
до 14l / min, в продължение на 25 цикъла на пране. Подходяща за общото 
население; не е медицинско изделие. Вижте листовката за препоръки за 
употреба, грижи и почистване. Може да се персонализира. Доставя се 
в полиетиленова торба. Продуктите с декорация трябва да се перат при 
максимална температура 30ºC. Не гладете декорацията. 
Маска: 180 x 145 мм | Ластици: 160 мм

ТРАНСФЕР 50 x 20 мм

ТЕКСТИЛНА МАСКА ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

лв 20,48
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GRANCE 98908

0603

Полиестерна маска за многократно ползване с 4-слоен филтър - 2 външни и 2 
вътрешни филтъри от нетъкан текстил. Включена метална пластина за корекция, 
на зоната на носа и 3 фронтални гънки, осигуряващи по-добро прилягане към 
лицето. Удобна и дишаща маска, тествана от IFTH (Institut Français du Textile et de 
l'Habillement), с ниво на 90% (CWA 17553), което гарантира ниво на задържане 
на т.нар. фини прахови частици от 97% и ниво на дишане до 23l / min, над 50 
цикъла на пране. Подходящ за общото население; не е медицинско изделие. 
Вижте листовката за препоръки за употреба, грижи и почистване. Може да се 
персонализира. Доставя се в полиетиленова торба. Продуктите с декорация 
трябва да се перат при максимална температура 30ºC. Не гладете декорацията. 
Маска: 175 x 100 мм | Ластици: 180 мм

ТРАНСФЕР 50 x 20 мм

ТЕКСТИЛНА МАСКА ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

лв 8,20
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COVERBE I 98901

COVERBE SOCIAL 98900

24

24

Предпазна маска за лице (нехирургична), идеална за 
използване от населението. Изработена от три слоя 
нетъкан текстил. Лесна за използване маска с два ластика 
за закрепване към ушите и регулируема пластина към 
носът. Осигурява комфорт чрез дишащ материал, който не 
дразни кожата Маска за многократна употреба. 
Защитава от т.нар. фини прахови частици, чрез филтриращ 
капацитет PFE филтриращ капацитет ≥ 90% (препоръка на 
ЕС: PFE ≥ 70%). Дишане> 8l / min и разлика в налягането 
<40 Pa / cm2. " 
175 x 95 мм

БЕЗ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Хирургическа маска, идеална за употреба от населението, 
здравните специалисти и пациентите. Изработена от три слоя 
нетъкан текстил. Лесна за използване маска с два ластика за 
закрепване към ушите и регулируема пластина към носа с щипка. 
Осигурява комфорт чрез дишащ материал, който не дразни 
кожата. Маска за еднократна употреба. Защитата от т.нар. фини 
прахови частици, чрез филтриращ капацитет BFE ≥ 95% и разлика 
в налягането <40 Pa / cm2. Съответствие с международните 
стандарти EN14683: 2019 или EN14683: 2005 или ASTM F2100 
(САЩ). 
175 x 95 мм

БЕЗ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

ПРЕДПАЗНА МАСКА

ХИРУРГИЧЕСКА МАСКА ТИП I

ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА 
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА 
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

лв 0,36

лв 0,38
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COVERBE IIR 98903

COVERBE II 98902

24

24

Хирургическа маска, идеална за употреба от населението, 
здравните специалисти и пациентите. Изработена от три слоя 
нетъкан текстил. Лесна за използване маска с два ластика 
за закрепване към ушите и регулируема пластина към носа. 
Осигурява комфорт чрез дишащ материал, който не дразни 
кожата. Маска за еднократна употреба. Защита от т.нар. фини 
прахови частици, чрез филтриращ капацитет BFE ≥ 98% и 
диференциал на налягането <40 Pa / cm2. Съответствие с 
международните стандарти EN14683: 2019 или EN14683: 2005 
или ASTM F2100 (САЩ). 
179 x 87 мм

БЕЗ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Хирургическа маска, идеална за използване от населението, здравните 
специалисти и пациентите. Изработена от три слоя нетъкан текстил. Лесна 
за използване маска с два ластика за закрепване към ушите и регулируема 
пластина към носа. Осигурява комфорт чрез дишащ материал, който не 
дразни кожата. Предпазва от пръски и течности. Маска за еднократна 
употреба. 
Защитава от т.нар. фини прахови частици, чрез филтриращ капацитет BFE 
≥ 98%, диференциал на налягането <60 Pa / cm2 и налягане на устойчивост 
на пръски ≥16 kPa. Съответствие с международните стандарти EN14683: 
2019 или EN14683: 2005 или ASTM F2100 (САЩ). " 
179 x 95 мм

БЕЗ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

ХИРУРГИЧЕСКА МАСКА ТИП II

ХИРУРГИЧЕСКА МАСКА ТИП IIR

ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА 
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА 
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

лв 0,38

лв 0,42



22 SAFETY

FFP2

COVERBE FFP2 98904

06

Самофилтрираща се маска FFP2 / KN 95 / N95 идеална за 
използване от населението и здравните специалисти като личнo 
предпазнo средствo. Изработена от три слоя нетъкан текстил. 
Лесна за използване маска с два ластика за закрепване към ушите 
и лесна за регулиране в зоната на носа чрез метална пластина. 
Осигурява комфорт чрез дишащ материал, който не дразни кожата. 
Водоустойчива маска за еднократна употреба. Защита чрез BFE 
филтриращ капацитет ≥ 95% и TIL диференциал на налягането ≤ 
8%. Съответствие с международните стандарти EN149 + A1: 2009 
(EUR) или GB 2626-2006 (Китай) или 42 CFR 84 (САЩ) 
Размери: 105 х 160 мм

БЕЗ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

САМОФИЛТРИРАЩА МАСКА FFP2

ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА 
ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

лв 1,86
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EXTMASK 98910

28
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Регулируема каишка за маска от гъвкава PE. Удължител, който защитава ушите 
и позволява регулиране на ластиците до 4 позиции, за да се осигури по-голям 
комфорт в случай на продължителна употреба на защитна маска. 
140 x 25 мм

СИТОПЕЧАТ 41 x 6 мм

РЕГУЛИРУЕМА КАИШКА ЗА МАСКА

лв 0,26
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