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Α/Α ONOMA Περιγραφή Προϊόντος ΕΙΚΟΝΑ   

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

     

1 
Μάσκα ιατρική 
μιας χρήσης 

Η μάσκα είναι 3ών στρώσεων για την καλύτερη 
προστασία. 

 

• Χωρίς ίνες γυαλιού 

• Υπολλεργική 

• Εύκολη αναπνοή 

• Προσαρμογέας μύτης  

• Υψηλή αντοχή φιλτραρίσματος 

• Άψογη εφαρμογή 
 

  

 

2 
Μάσκα 

υφασμάτινη  

 
Μάσκα υφασμάτινη με πιστοποίηση  

 

• Πολλαπλών χρήσεων 

• 100% βαμβακερή 

• Πλένετε 

• Σιδερώνετε  

• Σε πολλά χρώματα ( μαύρο, κόκκινο, 
λευκό γκρι, χακί κίτρινο ροζ φούξια  ) 

• Και σε παιδικό μέγεθος  
 

 
   

 

3  
Προστατευτική 

μάσκα προσώπου  

Προστατευτική μάσκα προσώπου  

• Δεν θολώνει   

• 100% διάφανο pet  

• Φωριετε πάνω από γυαλιά  

• Εύκολη αλλαγή pet 

• Σε διάφορα χώματα ( μαυρο, λευκο 
μπλε)  

 

 

 4 
Γάντι Latex μιας 

χρήσης 

Γάντια λατέξ πολύ καλής ποιότητας παρέχουν 
εξαιρετική προστασία για την αποφυγή επαφής 
αντικειμένων με το δέρμα. Περιέχουν πούδρα 

για την εύκολη εφαρμογή τους. Το γάντι 
προορίζεται για μία χρήση και διατίθεται σε όλα 

τα μεγέθη – Small, Medium, Large, XLarge -  
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5 
Γάντι βινυλίου 
μιας χρήσης 

Γάντια βινυλίου από απαλό βινύλιο, χωρίς 
λατέξ, μη πουδραρισμένα. Διαθέτουν υψηλή 

ελαστικότητα και είναι κατασκευασμένα χωρίς 
ραφές, γεγονός που τα καθιστά ιδιαιτέρως 

ανθεκτικά και ασφαλή. 
Προσφέρουν εξαιρετική εφαρμογή και αίσθηση 

αφής. Φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή 
αριστερό χέρι. Για εξετάσεις και εργαστηριακές 

εργασίες, όπου απαιτείται υψηλή αίσθηση 
αφής. 

Κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται να 
παρουσιάσουν αλλεργία στο λάτεξ. 

Διατίθεται σε όλα τα μεγέθη – Small, Medium, 
Large, XLarge -  

 

6 
Γάντι νιτριλίου 
μιας χρήσης 

Εξαιρετικά ανθεκτικά, ακόμη και στις πιο 
απαιτητικές περιπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο πως 
τα γάντα νιτριλίου αποτελούσαν και συνεχίζουν 

να αποτελούν κορυφαία λύση. 
Τόσο για πολλούς επαγγελματίες του 

ιατροφαρμακευτικού τομέα, αλλά και όχι μόνο. 
Η ιδιαίτερη σύνθεσή τους προσφέρει μια 

κορυφαία επιλογή, χωρίς Latex, με μαλακή 
αίσθηση στην αφή, για να μπορείς να 

πραγματοποιείς κάθε είδους εργασία, λεπτή ή 
και πιο σκληρής μορφής, με απόλυτη άνεση και 
ασφάλεια. Παρέχουν σταθερότητα και αντοχή.  

Διατίθεται σε μπλε και μαύρο, υπάρχουν όλα τα 
μεγέθη – Small, Medium, Large, XLarge - 

 

 

 

                                                                                                     

7 Αλατι- πιπερι  

 
 
 
Αλατι  μερίδας  σε φακελάκι 1γρ. 
συσκευασία 1200 τεμ.  
 
Πιπερι μερίδας σε φακελάκι 1.5γρ  
σκευασία 1500 τεμ. 
  

 

8 
Φάκελο για 

μαχαιροπίρουνα  

  φάκελα για μαχαιροπίρουνα σε διάφορα 
σχεδία (κοχύλι , λαχανικά, σταφύλι )   περιέχει 
χαρτοπετσέτα πολυτελείς 1/8 λευκή -  

 

 

9 
Κουβέρ 

εστιατόριου  
  

Κουβέρ εστιατόριου μιας χρήσεις : 

• χαρτοπετσέτα-πιρούνι μαχαίρι  

• Χαρτοπετσέτα κουτάλι πιρούνι  

• Χρώματα λευκό μαύρο διάφανο  
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10 
Κουβέρ 

εστιατόριου 
ξύλινο   

Κουβέρ εστιατόριου ξύλινο μιας χρήσεις με 
χαρτοπετσέτα: 

•  Χαρτοπετσέτα μαχαίρι-πιρούνι  

• Χαρτοπετσέτα Πιρούνι-κουτάλι   

 

 

11 
Σακουλάκι κραφτ 

ψωμιού  

Σακουλάκι κραφτ ψωμιού. Συμφώνα με τις νέες 
οδηγείς covid-19 θα πρέπει να τοποθετείτε το 
αρτοσκεύασμα σε μερίδες και να σερβίρετε στο 
πελάτη.  Διάσταση (12χ22) 

 

 

12 Medical kit plus+  

 
Metical kit  απαραίτητο βαλιτσάκι κορόνα-ίου  
για κάθε ξενοδοχειακό κατάλυμα. 
το kit περιλαμβάνει :  
 
 

• Ολόσωμη στολή 3Μ  

• Μάσκα ματιών 3Μ  

• Μάσκα ιατρική 3ονστρώσεων ffp2 5 τεμ. 

• Αντισηπτικό gel χαϊριών 80% αλκοόλη  

• Αντισηπτικά μαντιλάκια 50 τεμ. 

• Απολυμαντικό επιφανίων 1ltr. Εοφ.  

• Βαλιτσάκι φαρμακευτικό φύλαξης  

• Ζευγάρι γάντια αποστερημένα  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

13 
 

     Medical kit  

  
Το kit περιλαμβάνει : 
 

• Ρόμπα non woven 

• Μάσκα ματιών 3Μ 

• Μάσκα ιατρική 3ονσρωσεων ffp2 5 τεμ. 

• Αντισηπτικά μαντιλάκια 50 τεμ 

• Αντισηπτικό χαϊριών 80% αλκοόλη 

• Γάντια αποστερημένα  

• Βαλιτσάκι συσκευασίας  
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14 
Θερμόμετρο 
υπερύθρων  

Θερμόμετρο υπερύθρων μετριση από 30cm  

Δυνατότητα μέτρησης    c-f 

 

 

 

15 
Αντισηπτικό  

ALKOGEL vilko  
NK 701 Αλκοολούχο διάλυμα 70% σε μορφή gel 
για καθαρισμό και υγιεινή χαϊριών 5kg   

 

 

16 
Απολυμαντικό 

ALKOSPEC vlilko  

ΤΚ 010 Συμπυκνωμένο ουδέτερο απολυμαντικό 
διάλυμα με QACS για υγιεινή δεν θέλει ξέβγαλμα  
Κατάλληλο για όλες τις επιφανές υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. Εξαλείφει τις οσμές και αυξάνει την 
υγιεινή του χώρου. Ενδεδειγμένο για τη χρήση με 
μηχάνημα εκνεφωτη η και χειρωνακτικά 

 

 

17 
Απολυμαντικό-

καθαριστικό  
ALKOSPEC vilko  

 
ΤΚ 110 Συμπυκνωμένο ήπιο αλκοολικό διάλυμα 
με QACς για καθαρισμό και υγιεινή σε μια φάση  
Κατάλληλο για όλες τις επιφανές υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. Διασπάσει τους οργανικούς και 
ανόργανους ρύπους . Εξαλείφει τις οσμές και 
αυξάνει την υγιεινή του χώρου. Ενδεδειγμένο για τη 
χρήση με μηχάνημα εκνεφωτη η και χειρωνακτικά 
 

 

 

18 
Αντισηπτικό GEL 

500 ml  
Αντισηπτικό papoytsanis 500 ml Natura 80% 
αλκοόλη gel  
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19 
Αντισηπτικό σε 

υγρή μορφή  
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών με 
80%αιθανολη 500ml και 100ml  

 

 

20 
Ψεκαστήρα 5 

λίτρων  

Ψεκαστήρα 5 λίτρων υψηλής πίεσης κατανέμει 
το υγρό σε νέφωση  κατάλληλη για την 
απολύμανση μεγάλων επιφανίων όπως 
διάδρομους αυλές ξαπλώστρες θαλάσσης  

 

 

21 πόδια πλαστική  
Πόδια πλαστική 1ας χρήσεις λευκή 100.τεμ  
Για των καθαρισμό δωματίων  

 

 

22 Ρόμπα 

Ρόμπα non woven λευκή 1 τεμ.  με κούμπωμα 
Για των καθαρισμό δωματίων 
(επαναχρησιμοποιούμενη)  
 

 

 

23 
Στολή ολόσωμη 

COVID-19 

Στολή Ολόσωμη  civid-19 3Μ non woven 
κατάλληλη ενδυμασία για την μεταφορά ατόμων 
που έχουν νύσσει από κορόνα ιό  αλλά και για 
των καθαρισμό του χώρου όπου βρισκόταν  
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24 
Καλύμματα 

παπουτσιών 
Κώλυμα παπουτσιών μιας χρήσεις με λάστιχο, 
μπλε χρώμα συσκευασία 100 τεμ 

 

 

25 
Κάλυμμα 

ξαπλώστρας 
 

Κάλυμμα ξαπλώστρας non woven  
επαναπαυόμενο με λάστιχο σε πολλά χρώματα 
(λευκό μαύρο πράσινο πορτοκαλί μπλε μπεζ ) 
και με δυνατότητα τυπώματος  

 

 

26 
Κάλυμμα 

ξαπλώστρας 1 
χρήση  

Κώλυμα ξαπλώστρας 1 χρήση non woven  

 

 

27 
Διάφανα 

σακουλάκια 
ιματισμού   

Διάφανα σακουλάκια για τη συσκευασία  του 
ιματισμού συμφωνά με τις νέες οδηγείς  
covid-19 θα πρέπει να συσκευάζετε ο ιματισμός 
και να παραδίδετε στον πελάτη  
ενδεικτικά μεγέθη  

• 40χ60  

• 45χ65  

• 60χ80  

• 70χ80  
 

 

     

28 
Διάφανο 

σακουλάκι  

 
 
Διάφανο σακουλάκι για τα τηλεκοντρόλ 
τηλεόρασης και κλιματιστικού συμφωνά με τις 
νέες οδηγείς covid-19 θα πρέπει να τοποθετείτε 
τα χειριστήρια και να αλλάζετε καθημερινά.  
Ενδεικτικά μεγέθη 

• 15χ20  

• 20χ30  

• 25χ35 
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29 

  
Διάφανο 

σακουλάκι ρόλου 
υγείας  

 
 
Διάφανο σακουλάκι για το χαρτί υγείας  
συμφωνά με τις νέες covid-19  οδηγείς θα 
πρέπει να τοποθετείτε το χαρτί υγείας με 
μονωμένα σε διάφανο σακουλάκι  
Ενδεικτικά μεγέθη  

• 15χ20 

• 20χ30  

• 25χ35  

 

     

     

     

     

30 
Κίτρινοι σάκοι 

ιματισμού 

Κίτρινοι σάκοι για τα άπλυτα ρούχα του 
επισκέπτη. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα θα πρέπει 

να τοποθετούνται μέσα στον σάκο για να 
μεταφερθούν στο χώρο περισυλλογής του 

χρησιμοποιημένου ιματισμού 

 

 

31 
Διάφανοι σάκοι 

φύλαξης ρούχων 

Σάκοι για τοποθέτηση του πλυμένου ιματισμού - 
όπως είναι τα σεντόνια, πετσέτες, 

μαξιλαροθήκες κτλ. – και τοποθέτηση στα 
δωμάτια των επισκεπτών σε διάφανη 

συσκευασία 
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