
500 db

VE001

színválaszték: egyedi

színválaszték: fekete, kék, fehér

színválaszték: fehér

Többször használható, 
antibakteriális felületű, 1
00% poliészter anyagú. 
A teljes felület logózható

HIGIÉNIAI MASZK

100 db

VE002
Többször használható, 
antibakteriális maszk egy 
méretben 100% poliészter, 
egyenként csomagolva. 
60 fokon mosható 

ANTIBAKTERIÁLIS MASZK 

MINŐSÉGI ÉS EGYEDI TERMÉKEKKEL

VÉDJÜK MAGUNKAT ÉS
PARTNEREINKET

250 db

VE003
Mosható, összehajtható maszk. 
38 fokos testhőmérsékletnél jelez, 
elszineződik

ARCMASZK HŐMÉRŐVEL



200 db

VE004

színválaszték: kék, fehér

Egyszer használatos orvosi maszk, egyrétegű

ORVOSI MASZK

100 db

VE005

színválaszték: fehér/fekete

3 rétegű, mosható felnőtt arcmaszk. 
Nem orvosi használatra. Méret L-XL. 
Szublimációs nyomtatással emblémázható. 
Szűrés 90%

POLIÉSZTER SZUBLIMÁCIÓS, 
3 RÉTEGŰ ARCMASZK

100 db

VE059

színválaszték: fekete, sötétkék, 
piros, fehér, ezüst, sárga, türkiz, 
királykék

Arcmaszk 3 poliészter 
réteggel és illeszkedő színű 
fülpánttal

PAMUT MASZK



100 db

VE006

színválaszték: fehér

Egyszer használatos védőmaszk, 
szeleppel. 4 rétegű nemszőtt PP-ből, 
orrnyeregre illeszthető merevítővel.  
FFP2 védelem, a PFE szűrési 
kapacitás ≥ 94%. 

FFP2 LÉGSZŰRŐS MASZK

100 db

VE060

színválaszték: egyedi

Kétrétegű arcmaszk, teljes felületén 
emblémázható. Rugalmas anyagból 
készült , fülakasztóval ellátott. 
Felnőtt és gyermek méretben is 
kapható.

MASZK

100 db

VE007

színválaszték: fehér

KN95 típusú maszk, 3 rétegű

FFP2 MASZK

100 db

VE008

színválaszték: kék, fekete, fehér

3 különböző formájú, 100 % pamut 
maszk, rendelhetőek szitázva vagy 
hímezve 100 db-tól. 
Opció: rendelhető állítható 
távtartóval

PAMUT MASZK



50 db

VE010

színválaszték: fehér

A teljes arcot védő plexi maszk, extra védel-
met biztosít a száj, a szem és az orr számára

PLEXI ARCMASZK

100 db

VE009

színválaszték: fehér

Műanyag maszk tartó tok. 
Maszk nélkül szállítjuk.

MASZKTARTÓ TOK 

100 db

VE053

színválaszték: egyedi grafika szerinti

1 darab orvosi maszkot tartalmaz. A tok le-
hetővé teszi a maszk higiéniai körülmények 
között történő tárolását.  A papírtok a teljes 
felületen emblémázható.

PAPÍR MASZKTARTÓ

50 db

VE011

színválaszték: transzparens 

Védelmet nyújt a tüsszentés, a por és az ul-
traviola sugárzással szemben. A lencsék de-
formációtól mentes látómezőt biztosítanak, 
megakadályozza a párásodást használat 
közben.

VÉDŐSZEMÜVEG

50 db

VE012

színválaszték: fehér

3 db 3 rétegű műtéti maszk 
műanyag tokban.

MŰANYAG MASZKTARTÓ 3 MASZKKAL

100 db

VE047

színválaszték: fekete, kék, fehér, piros 

Műanyag, átlátszó tasak cipzárral, 
védőmaszk tárolására. 

ARCMASZK TÁROLÓ TASAK



100 db

VE014

színválaszték: egyedi grafika szerinti 

Poliészter nyakpánt tépőzárral, 
mindkét oldalán emblémázható. 

SZUBLIMÁCIÓS MASZKTARTÓ NYAKPÁNT

250 db

VE016

színválaszték: fekete, kék, piros, fehér, 
szürke, narancs 

Állítható maszkpánt, rugalmas PE anyagból. 
Egy színnel logózható.

ÁLLÍTHATÓ MASZKSZÍJ

250 db

VE015

színválaszték: egyedi grafika szerinti 

Három pozicióban állítható, rugalmas anyagú 
maszkhoszabbító, teljes felületen 
4C-vel emblémázható 

ÁLLÍTHATÓ MASZKHOSSZABÍTÓ

250 db

VE013

színválaszték: egyedi grafika szerinti 

Poliészter anyagú,  
12 szín közül választhat. 

MASZKATARTÓ NYAKPÁNT



100 db

VE017

színválaszték: fehér

9 g, vízálló csomagolásban. 
A termék kozmetikai cikk 
besorolású.

KÉZMOSÓ SZAPPAN

100 db

VE018

színválaszték: fekete, kék, piros, fehér, zöld

20 db szappanlapot tartalmaz . Használat 
előtt egyszerűen csak be kell vizezni a lapot 
a kézmosáshoz. Kozmetikai termék.

LAPSZAPPAN MŰANYAG TOKBAN

100 db

VE020

színválaszték: fehér 

10 db nedves, alkoholos törlőkendő, 
kulcstartós dobozban.

ALKOHOLOS TÖRLŐKENDŐ DOBOZBAN

100 db

VE056

színválaszték: fehér, ezüst, kék

10 db nedves törlőkendő, könnyen nyitható 
nylon tasakban. Egy színnel logózható.

NEDVES TÖRLŐKENDŐ

100 db

VE021

színválaszték: fehér

Arcra és kézre használható, 
nem antibakteriális hatású. 

FRISSÍTŐ NEDVES
TÖRLŐKENDŐ

100 db

VE019

színválaszték: egyedi grafika szerinti 

Egyszer használatos kéztisztító nedves 
kendő. 4C-vel emblémázható.

NEDVES TÖRLŐKENDŐ TASAKBAN



64 doboz

VE022

színválaszték: egyedi grafika szerinti 

80 db egyszer használatos kézfertőtlenítő gél 
egyediesíthető papírdobozban.

KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL TASAKBAN

500 db

VE023

színválaszték: fehér

20 ml-es, zsebben hordható, 
aloe vera tartalmú kézfertőtlenítő.

KÉZFERTŐTLENÍTŐ ZSEB SPRAY

2 db

VE025

színválaszték: fehér

Falra és lábazatra szerelhető automata 
érzékelős kézfertőtlenítő. Kapacitása 
egy liter, fertőtlenítő nélkül szállítjuk. 
Folyékony és gél állapotú fertőtlenítővel 
is működik.

SZENZOROS KÉZFERTŐTLENÍTŐ

5 db

VE024

színválaszték: fehér

Infravörös mozgásérzékelővel, 330 ml űrtarta-
lommal. Szappant/fertőtlenítőt nem tartal-
maz. 4 db AAA elemet tartalmazza.

AUTOMATA SZAPPAN ÉS FERTŐTLENÍTŐ ADAGOLÓ



100 db

VE026

színválaszték: transzparens

100 ml űrtartalmú, felnyitható kupakos 
kézfertőtlenítő gél. 
Egyedi címkével rendelhető.

KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL 
MŰANYAG FLAKONBAN

50 db

VE027

színválaszték: fekete, transzparens 

Alkoholos kéztisztító gél 50 ml-es 
PET flakonban, billenős kupakkal. 
A készítmény 68% alkoholt tartal-
maz. Kozmetikai termék.

ALKOHOL BÁZISÚ 
KÉZTISZTÍTÓ 50 ML

50 db

VE029

színválaszték: transzparens 

Alkoholos kéztisztító gél 100 ml-es 
PET flakonban, flip kupakkal. 
A készítmény 68% alkoholt tartal-
maz. Kozmetikai termék. 

ALKOHOL BÁZISÚ 
KÉZTISZTÍTÓ 100 ML

100 db

VE030

színválaszték: kék, piros, zöld, 
transzparens, narancs

Alkoholos kéztisztító spray színes 
kupakkal, 10 ml űrtartalommal. 
A spray újratölthető. 
Az oldat 68% alkoholt tartalmaz. 

KÉZTISZTÍTÓ SPRAY 10 ML



50 db

VE031

színválaszték: transzparens 

Alkoholos kéztisztító spray 
30 ml-es PET flakonban. 
68% alkoholt tartalmaz. 
Kozmetikai termék. 

KÉZTISZTÍTÓ SPRAY 
30 ML

50 db

VE032

színválaszték: transzparens 

Alkoholos kéztisztító spray 
50 ml-es PET flakonban. 
68% alkoholt tartalmaz. 
Kozmetikai termék. 

KÉZTISZTÍTÓ SPRAY
50 ML

50 db

VE045

színválaszték: fehér

Tartalma: 4 db higiéniai arcmaszk, ajakbalzsam, 
30 ml-es alkoholmentes kéztisztító gél és egy 3 
az 1-ben érintés nélküli kulcstartó. 
Átlátszó piperetáskában.  

EGÉSZSÉGVÉDELMI 
UTAZÓ KÉSZLET

10 darabos 3 rétegű orvosi maszk , 10 ml alkoho-
los kéztisztító spray és egy érintésmentes multi-
funkciós eszköz az ajtók kinyitásához, gombok                      
megnyomásához. 

50 db

VE046

színválaszték: világoskék/fehér

HIGIÉNIAI SZETT 

100 db

VE033

színválaszték: átlátszó

Kézipoggyászként felvihető utazószett 3 db üres 
PP palackkal, átlátszó tokban. 
A palackok egyenként 60 ml űrtartalmúak.

ÚTI VÉDEKEZŐ SZETT 
TASAKBAN

100 db

VE028

színválaszték: átlátszó

 A palack kéztisztítóval vagy folyékony szappan-
nal feltölthető. Az egyik palack kupakos, a másik 
pumpás.  Űrtartalom mindkettőnél 100 ml.

KÉZTISZTÍTÓ SZETT 
ÁTLÁTSZÓ TASAKBAN



VE066
Tartalma: kézfertőtlenítő gél, textil maszk, 
maszktartó tasak, érintésmentes kulcstartó, 
egyedi dobozban.

EGYEDI VÉDŐCSOMAG. “LEVIS”

VE067
Tartalma: kézfertőtlenítő gél, 
textil maszk, 
5 db kézfertőtlenítő kendő, 
antibakteriális toll, 
egyedi dobozban.

EGYEDI VÉDŐCSOMAG, “AUDI”
VE068
Tartalma: kézfertőtlenítő gél, 
textil maszk, 
5 db kézfertőtlenítő kendő,  
egyedi dobozban.

EGYEDI VÉDŐCSOMAG, “MAXDINO”

VE070
Tartalma: kézfertőtlenítő gél, 
fejméretre állítható textilmaszk, 
2 db kézfertőtlenítő kendő,  
egyedi simítózáras tasakban.

EGYEDI VÉDŐCSOMAG, “BOOKING”

VE069
Tartalma: kézfertőtlenítő gél, 
orvosi maszk, 
5 db kézfertőtlenítő kendő,  
egyedi dobozban.

EGYEDI VÉDŐCSOMAG, “MRW”

KÉRJE KEDVEZŐ AJÁNLATUNKAT!

only fo
r 

you



100 db

VE034

színválaszték: fekete, kék, piros, ezüst 

A készítmény 68% alkoholt tartal-
maz. Kozmetikai termék.

50 ML-ES KÉZTISZTÍTÓ GÉL 
KARABINERREL

1000 db

VE040

színválaszték: egyedi

Bankkártya méretű test-
hőmérséklet jelző, a teljes 
felületen emblémázható

TESTHŐMÉRŐ KÁRTYA

200 db

VE037

színválaszték: fehér

PET műanyagból készült testhőmér-
séklet kijelző. 
A hőmérsékletet Celsiusban és 
Fahrenheitben mutatja. 
18 mm széles.

TESTHŐMÉRSÉKLET KIJELZŐ

2 db

VE039

színválaszték: fehér

Érintésmentes digitális lázmérő, 
elemmel vagy hálózatról működik , 
memória tárral rendelkezik

DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ

20 db

VE065

színválaszték: fehér

Digitális hőmérő átlátszó tokban, 
1 db gombelemmel szállítjuk.

DIGITÁLIS HŐMÉRŐ

5 db

VE038

színválaszték: fehér

Érintésmentes, digitális infrahőmérő. ABS anyagú, 
2 darab AAA elemmel. 3 másodperc alatt lehetővé 
teszi a hőmérséklet mérését. Képes tárolni az utolsó 
20 mérést a memóriájában. 

DIGITÁLIS 
INFRAHŐMÉRŐ



200 db

VE036

Nitril alapanyagú gumikesztyű, 
S-től XL méretig. Kiszerelés: 
100 db/doboz

NITRIL GUMIKESZTYŰ

100 db

VE041

színválaszték: fekete, fehér, kék, 
világoszöld

Ajtók érintésmentes kinyitására 
használható és a hegye lehetővé 
teszi a gombok megnyomását. 

MŰANYAG ANTIBAKTERIÁLIS, 
MULTIFUNKCIÓS KULCSTARTÓ

100 db

VE042

színválaszték: kék, piros, ezüst, arany

Ajtók érintésmentes kinyitására, 
palack nyitáshoz és gombok meg-
nyomásához használható.

FÉM TÖBBFUNKCIÓS 
KULCSTARTÓ

200 db

VE035

Vinyl alapanyagú gumikesztyű, 
S-től XL méretig. 
Kiszerelés: 100 db/doboz

VINYL GUMIKESZTYŰ

100 db

VE064

színválaszték: kék, piros, ezüst, arany

Üvegnyitót, érintőceruzát és kulcs-
tartót tartalmaz, fémből készült.

3 AZ 1-BEN ÉRINTÉSMENTES 
KULCSTARTÓ

100 db

VE054

színválaszték: ezüst

Fémből készült ajtónyitó, sörnyitó és 
mobiltartó egyben, biztosítja 
az érintkezés mentességet. 

ÉRINTÉSMENTES AJTÓNYITÓ, 
MOBILTARTÓVAL



100 db

VE043

színválaszték: fekete, piros, fehér, kék, 
világos zöld, világos kék 

Műanyag golyóstoll, fém klipsszel, 
kék tintával 

ANTIBAKTERIÁLIS GOLYÓSTOLL, 
TÖBB SZÍNBEN

100 db

VE044

színválaszték: fekete, fehér

Műanyag golyóstoll, 
fém klipsszel. Kék tintával. 

ANTIBAKTERIÁLIS 
GOLYÓSTOLL 

100 db

VE061

színválaszték: fehér

Nyomógombos, érintő-
vel ellátott ABS 
anyagú golyóstoll, 
kéken író betéttel

ÉRINTŐS VÉGŰ 
ANTIBAKTERIÁLIS TOLL

100 db

VE062

színválaszték: fehér

Nyomógombos antibakteriá-
lis toll, a tetején feltölthető 
pumpás 4 ml-es tartállyal 
folyékony kézfertőtlenítő 
számára. 
Üres sprayvel szállítjuk. 

ANTIBAKTERIÁLIS TOLL 
SPRAYVEL



5 db

VE050

színválaszték: fehér

90 másodperc a gyors sterilizáláshoz, 5 perc a 
komplett sterilizáláshoz. Két nem toxikus, 
higanymentes UV-C LED található belül.  
10.000 óra üzemidő 

MULTIFUNKCIÓS STERILIZÁLÓ 
DOBOZ 

20 db

VE051

színválaszték: fehér

100%-ban hatékony antibakteriális védelmet 
nyújt. C-típusú és két oldali IOS csatlakozó - 
IOS/Android

6 AZ 1-BEN ANTIBAKTERIÁLIS 
USB TÖLTŐKÁBEL  

5 db

VE049

színválaszték: fehér

vezeték nélküli mobiltöltő (IOS 8.0 és 
felette, valamint a legújabb Android; 
input: 5V/3A, max 9V/3A, output: 
15W), aroma terápia és uv sterilizátor 
(UV light bemenet 2W )

3 AZ 1-BEN 
UV STERILIZÁLÓ

5 db

VE052

színválaszték: fehér

 3W-os,  300 mAh, 3 órás üzemidő, 
1,5 óra alatt újratölthető. 10 méteres hatótáv.

ANTIBAKTERIÁLIS, 
VEZETÉK NÉLKÜLI HANGSZÓRÓ 

5 db

VE048

színválaszték: fehér

UVC és UVA sugárzás együttesé-
vel, amely lehetővé teszi a baktéri-
umok eltávolítását. A tok tetején 
található egy vezeték nélküli gyor-
stöltő (10 W), 5V/3A bemenettel 
és C típusú USB töltőporttal.

UV STERILIZÁLÓ TOK VEZETÉK 
NÉLKÜLI GYORSTÖLTŐVEL



20 db

VE063

színválaszték: fekete

Rozsdamentes acél evőeszköz készlet neoprén 
tokban. Kést, villát, kanalat, szívószálat és tisztí-
tókefét tartalmaz.

ROZSDAMENTES 
EVŐKÉSZLET

100 db

VE057

színválaszték: piros, kék

Összecsukható pohár, pirula tartóval és 
karabiner akasztóval

SZILIKON POHÁR

100 db

VE055

színválaszték: fekete, fehér, világoskék

A textilanyag előoldala teljes felületen 
emblémázható, hátoldala fekete színű. 
Tartozék: akasztó horog fémből, fekete 
vagy ezüst színben.

ÉRINTÉSMENTES KAPASZKODÓ


