
PRAVIDLO 
RUCE - ROUŠKY - ROZESTUPY

Roušky ústenky třívrstvé  
modré - 1ks Typ 8065

Ochranná maska rouška třídy FFP2 
respirátor 1 ks Typ 8060

Zdravotnické ochranné brýle Y2-A 
Typ 8064

Stojan na dezinfekci rukou  
s nášlapným pedálem Typ: 8068

Materiál - Kov,  
Objem - 2x 5 l
Hmotnost - 23 kg,  
Počet dávek - až 2500
Rozměry (mm) - 500x390x1271 

- Designové i praktické řešení pro 
  udržení hygienického prostředí.
- Dávkování pomocí pedálového  
  mechanismu - bez dotyku rukou.
- Vrchní část stojanu jako  
  informační plocha.
- Dávkovač ukrytý uvnitř stojanu.
- Snadná a rychlá výměna náplně ve  
  stojanu.
- Vhodné pro bezoplachový  
  hygienický gel na ruce 5 l.
- S bezoplagovým gelem 5 l  
  je stojan schopen vydat  
  2500 dávek. 

Bezoplachový dezinfekční gel 
Typ: 8069 - 5 l. 
Typ: 8070 - 250 ml 
- Bezoplachový hygienický gel na ruce na 
bázi alkoholu.
- 100% hygienická ochrana rukou a  
  pokožky proti všem druhům zdravotní  
  zátěže.
- Splňuje vysoké hygienické nároky i v  
  období epidemií a virových infekcí.
- Gel je s příměsí levandulového oleje s  
  dezinfekčními účinky.
- Přísady gelu jsou přírodní.
- Kosmetický výrobek dle nařízení (ES)  
  č. 1223/2009.

- Široká nabídka samolepících nálepek, pro  
  označení sběrných nádob
- Kreslené symboly doplněny textem
- Na přání lze dodat nálepky s jiným textem v  
  jiném rozměru. 
- Rychlé dodací lhůty.

- Provedení - Netkaná textilie,tavená textilie,  
  jehlou děrovaná bavlna
- Úroveň ochrany - KN95 / FFP2
- Testováno - dle EN 149:2001+A1:2009

- Provedení - Netkaná textilie,tavená textilie,  
  jehlou děrovaná bavlna
- Úroveň ochrany - KN95 / FFP2
- Testováno - dle EN 149:2001+A1:2009 
- Určeno pro ochranu před účinky nákazy,  
  smogu, prachu, znečištění ovzduší, alergenům...

6261 Kč
Původní cena:  6590 Kč

157,50 Kč
Původní cena:  175 Kč

155 Kč
Původní cena:  180 Kč

25 Kč
Původní cena:  45 Kč

5 Kč
Původní cena:  8 Kč
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MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 823 181,173,188 , e-mail: prodej@mevatec.cz, www.mevatec.cz
Pobočka Brno - Želešice, Tel.: 547 211 978, Mob.: 725 973 340, 727 804 528, E-mail: brno@meva.eu 
Pobočka České Budějovice, Tel.: 387 330 189, Mob.: 602 171 686, 606 089 565, E-mail: budejovice@meva.eu

Zdravotnický ochranný a  
izolační obličejový štít 
Typ: 8062 
- Ochrana celého obličeje 
- Ochranný a izolační štít z odolného 
  materiálu.
- Poskytuje ochranu celého obličeje.
- Chrání před možným šířením nákazy,  
  před potřísněním části obličeje.
- Spolu s ochranným oblekem a obli- 
  čejovou maskou poskytuje maximální  
  ochranu.

109 Kč
Původní cena:  130 Kč

899 Kč
Původní cena:  999 Kč

Objem nádoby - 1 l
Hmotnost - 9,42 kg
Napájení - 6x AA Alkalická baterie
Nastavení dávkování - 3 úrovně  
Rozměry dávkovače (mm) -  
123 x 120 x 265
Rozměry včetně stojiny (mm) -  
400 x 400 x 1350  

- Dávkovač je vybaven optickým  
  sensorem s automatickým výdejem.
- Bezkontaktní obsluha dávkovače.
- Dávkovač je napájen 6x AA  
  baterií (není součástí).
- Přibližná výdrž baterií: 40 000 dávek  
  rovnající se 40-ti doplnění dezinfekce.
- Vnitřní regulátor dávkování se třemi úrovněmi  
  1x, 2x nebo 3x dávka 1 g.
        - Dávkovač opatřen průhledným okýnkem  
          pro kontrolu hladiny náplně. 

Bezkontaktní dezinfekční stojan 
včetně stojiny Typ: 8177
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Pedálový dezinfekční stojan  
Typ: 8178

Materiál (tělo) - lakovaná ocel
Materiál - nerezová ocel
Hmotnost 13,8 kg
Nastavení dávkování - 0,6 - 2ml
Kompatibilita - 1x 5 l kanystr 

- Stojan je vyroben z lakované  
  oceli a ostatní součásti z  
  nerezové oceli.
- Pedál umožňuje bez kontaktní  
  dávkování dezinfekce. 
- Možnost nastavení dávkování 
  v rozsahu 0,6 ml až 2 ml.

4 500 Kč
Původní cena: 5100 Kč

3 900 Kč
Původní cena:  4550 Kč

Samolepky různých velikostí  
Typ: 6534

od 28 Kč
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