


2

Trusă sanitară de prim ajutor
CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE 

•	Cutie din material plastic, etanșă, cu colțuri rotunjite - 1 buc

•	Foarfece cu vârfuri boante - 1 buc

•	Garou 50 cm - 1 buc

•	Deschizător de gură din material plastic - 1 buc

•	Dispozitiv de respirație gură la gură - 1 buc

•	Pipă Guedel mărimea 4 - 1 buc

•	Pipă Guedel mărimea 10 - 1 buc

•	Mănuși de examinare, pereche - 4 buc

•	Pahare de unică folosință - 5 buc

•	Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă - 10 buc

•	Atele din material plastic - 2 buc

•	Feși din tifon mici 5 cm/4 m - 5 buc

•	Feși din tifon mari 10 cm/5 m - 3 buc

•	Bandaj triunghiular I = 80 mm - 2 buc

•	Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc

•	Ace de siguranță - 12 buc

•	Leucoplast 5 cm × 3 m - 1 buc

•	Leucoplast 2,5 cm × 2,5 m - 1 buc

•	Alcool sanitar 200 ml - 1 buc

•	Comprese sterile 10 cm × 8 cm x 10 buc. - 10 set

•	Pansament individual 2 cm × 6 cm - 10 buc

•	Pansament cu rivanol 6 cm × 10 cm - 5 buc

•	Plasture 6 cm × 50 cm - 1 buc

•	Creion - 1 buc

•	Caiet a 50 de pagini - 1 buc

•	Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor - 1 buc

•	Rivanol soluție 10/00, 200 ml - 1 buc

•	Apă oxigenată sau perogen - 1 buc

•	Alcool iodat 200 ml - 1 buc

First aid kit
MANDATORY MINIMUM CONTENT OF THE KIT

•	Plastic box, sealed, with rounded corners - 1 pc

•	Scissors with blunt tip - 1 pc

•	Tourniquet 50 cm - 1 pc

•	Plastic mouth opener - 1 pc

•	Mouth to mouth breathing device - 1 pc

•	Guedel pipe size 4 - 1 pc

•	Guedel pipe size 10 - 1 pc

•	Examination gloves, pair - 4 pcs

•	Disposable cups - 5 pcs

•	Handkerchief with disinfectant - 10 pcs

•	Plastic splints - 2 pcs

•	Gauze bandages small size 5 cm × 4 m - 5 pcs

•	Gauze bandages large size 10 cm × 5 m - 3 pcs

•	Triangular bandages I = 80 mm - 2 pcs

•	Cotton wool, sterile package A 50 g - 2 pcs

•	Safety pins - 12 pcs

•	Adhesive 5 cm × 3 m - 1 pc

•	Adhesive 2.5 cm × 2.5 m - 1 pc

•	Sanitary alcohol 200 ml - 1pc

•	Sterile compresses 10 cm × 8 cm × 10 pcs - 10 set

•	 Individual dressing 2 cm × 6 cm - 10 pcs

•	Dressing with acrinol 6 cm × 10 cm - 5 pcs

•	Patch 6 cm × 50 cm - 1 pc

•	Pencil - 1 pc

•	Notebook of 50 pages - 1 pc

•	First aid instruction booklet - 1 pc

•	Acrinol solution 10/0, 200 ml - 1 pc

•	Hydrogen peroxide or perogen - 1 pc

•	Alcohol iodate 200 ml - 1 pc

05996

Lacăt din alamă
•	cu ureche din inox și 3 chei, 1 buc.

Brass padlock
•	3 keys, 1 pc

1728600

Set prindere 4 holșuruburi, 4 dibluri
•	1set

Fixing set f wall 4 holzscrews 4 dowels
•	1 set

1334-420

Știați că toate instituțiile și societățile comerciale  sunt 
obligate să aibe trusă sanitară?
Viața unui om poate depinde de existența trusei sanitare. 
Asigurați-vă că o aveți la îndemână.
Nu riscați amenzi usturătoare pentru lipsa trusei de prim ajutor! 
Investiție minimă - Beneficii maxime!
Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel: 

1. Activităţi industriale, agricole şi de prestări de servicii: 

- în secţii de activitate cu mai mult de 5 persoane una la cel mult 25 de persoane; 

- activităţi cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajaţi; 

- mijloace de transport în comun, altele decât auto. 

2. Activitate de comerţ: 

- spaţii comerciale care permit accesul direct al clienţilor la mărfurile expuse; 

- spaţii comerciale organizate pe subunităţi pentru prezentare şi desfacere; 

- pieţe agroalimentare; 

- staţii de distribuire a carburanţilor. 

3. Activităţi de învăţământ, proiectare-cercetare: 

- grădiniţe, şcoli, alte instituţii de învăţământ care nu dispun de cabinet medical propriu; 

- ateliere şcolare, săli de sport; 

- cămine şi internate; 

- alte activităţi de proiectare-cercetare - cel puţin una la 25 de persoane. 

4. Activităţi culturale şi recreative: 

- săli de spectacole - una la cel puţin 100 de locuri; 

- săli de sport sau de întreţinere fizică, altele decât cele din instituţiile de învăţământ; 

- cluburi, alte spaţii pentru activităţi de divertisment cu cel puţin 10 locuri; 

- baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unităţi agroturistice. 

Sanitary first aid kits will be used as follows:

1. Industrial activities, agriculture and service supply:

- in activity fields with more than five people, at least one kit for 25 people;

- activities with dispersed working places, regardless of the number of employees;

- public transportation vehicles, others than car.

2. Commerce Activities :

- commercial spaces that allow the customers directly access to the displayed products;

- commercial spaces organized in subunits for presentation and sale.

- food markets;

- fuel distribution stations.

3. Educational activities, design and survey:

- kindergartens, schools, other educational institutions that do not have their own 

medical office;

- school workshops, gyms;

- student housing, boarding schools;

- other design and survey activities -at least one for 25 people.

4. Cultural and recreational activities:

- performance halls - one kit for at least 100 seats;

- gyms or physical maintenance other than those in educational institutions;

- clubs and other entertainment spaces with at least 10 seats;

- bars, restaurants, hotels, motels, hostels, agrotourism units.

Nedetașabilă cu fixare pe perete

Iremovable wall bracket

Detașabilă cu suport de perete

Removable wall bracket

29 × 40 × 7.5 mm
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Guvernul României 
Hotărârea 857 din 24 august 2011 (Hotărârea 857/2011) 
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice 
Publicat în Monitorul Oficial 621 din 1 septembrie 2011 (M. Of. 621/2011)
Art. 21. -  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei pentru per-

soanele juridice următoarele fapte:

f ) funcționarea cabinetelor de înfrumusețare corporală fără a avea în dotarea acestora trusă de prim ajutor;

Art. 52. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele 

juridice următoarele fapte:

v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotată conform baremului cuprins în legislația sanitară în vigoare și în termen de valabilitate;

Art. 56. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:

g) neasigurarea și nedotarea corespunzătoare a unor truse de prim ajutor în unitățile în care potrivit normelor în vigoare nu se impune amenajarea unui cabinet medical, precum și 

în laboratoarele de chimie, atelierele școlare și studențești din unitățile de învățământ;

The Romanian Government 
857 order from August 24, 2011 (Order 857/2011) 
Regarding the establishment and sanctioning infringements of the pulbic health standards
Published in the Official Gazette 621 from September 1, 2011 (O.G. 631/2011)
Art. 21. - It constitutes contravention and is sanctioned by fine from 1,000 to 3,000 lei for individuals or by fine from 7,000 to 15,000 lei for legal persons, the following actions:

f ) the functioning of body beauth salons without having in thier endowment a first aid kit;

Art. 52. - It constitutes contravention and is sanctioned by fine from 1,000 to 5,000 lei for individuals or by fine from 5,000 to 10,000 lei for legal persons, the following actions:

v) unassuring a first aid kit, equipped according to the scale contained in the sanitary legislation in force and valid;

Art. 56. - It constitutes contravention and is sanctioned by fine from 3,000 to 5,000 lei, the following actions commited by legal persons:

g) the improper assurance and equpment of the first aid kits in units which, according to current regulations, it is not necessary to set up a medical office as well as in chemistry 

labs, school and student workshops in schools;

KIT Trusă sanitară prim ajutor fixă
CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE

•	Leucoplast 2,5 × 2,5 m - 1 buc

•	Leucoplast 5 cm × 3 m - 1 buc

•	Pansament individual 2 cm × 6 cm - 10 buc

•	Pansament cu rivanol 6 cm × 10 cm - 5 buc

•	Pansaplast (plasture) 4 cm × 50 cm - 1 buc

•	Comprese sterile 10 cm × 8 cm × 10 buc - 10 buc

•	Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc

•	Alcool sanitar 200ml - 1 buc

•	Rivanol soluție 0,1 %  200ml - 1 buc

•	Alcool iodat  200ml - 1 buc

•	Apă oxigenată sau perogen - 1 buc

First aid changing kit for wall fixed case
MANDATORY MINIMUM CONTENT OF THE KIT

•	Adhesive 2.5 × 2.5 cm - 1 pc

•	Adhesive 5 cm × 3 m - 1 pc

•	 Individual dressing 2 × 6 cm - 10 pcs

•	Dressing with acrinol 6 × 10 cm - 5 pcs

•	Pansaplast (patch) 4 × 50 cm - 1 pc

•	Sterile compresses 10 cm × 8 cm × 10 pcs - 10 pcs

•	Cotton wool, sterile package A 50 g - 2 pcs

•	Sanitary alcohol 200 ml - 1 pc

•	Acrinol solution 0.1% 200 ml - 1 pc

•	Alcohol iodate 200 ml - 1 pc

•	Hydrogen peroxide or perogen - 1 pc

06016

Minitrusă portabilă impermeabilă
Geantă impermeabilizată de dimensiuni reduse (15 × 10 cm) atașabilă la centură

CONȚINUTUL MINIM

•	Bandaj triunghiular - 1 buc

•	Bandaj elastic - 1 buc

•	Bandă adezivă - 1 buc

•	Foarfece - 1 buc

•	Mască respirație artificială - 1 buc

•	Șervețel umed - 1 buc

•	Pansament adeziv - 1 buc

•	Pansament - 1 buc

•	Plasture adeziv - 1 buc

Emergency kit for mountain trips - for small injuries in trips
Waterproof small bag (15 × 10 cm) attachable to belt

MINIMUM CONTENT

•	Triangular bandage - 1 pc

•	Elastic bandage - 1 pc

•	Duct tape - 1 pc

•	Scissors - 1 pc

•	Artificial respiration mask - 1 pc

•	Wet wipe - 1 pc

•	Adhesive dressing - 1 pc

•	Dressing - 1pc

•	Adhesive plaster - 1 pc

08346

Extractor venin
Extractor venin 4 supape împotriva insectelor și animalelor veninoase. Este un dispozitiv 

automat (pompă vacuum) de extragere a veninului în urma mușcăturilor veninoase 

provocate de șerpi, păianjeni și, deasemenea, poate fi folosit și în urma ciupiturilor de 

insecte (albine, viespi, scorpioni), ajutând astfel la răspândirea veninului în organism. 

Poate fi folosit fără ajutorul altei persoane, cu o singură mână și la orice vârstă. 

Acest produs nu este un tratament pentru mușcături, ci o măsură de prim ajutor. Efectul 

ei este cu atât mai bun cu cât este folosit imediat după mușcătură. Deplasați persoana 

afectată cât mai rapid posibil la medic pentru un consult specializat.

Venom extractor
Venom extractor with 4 valves for use against insects and venomous animals. It is an au-

tomatic (vacuum pump) for extracting the venom in venomous bites caused by snakes, 

spiders and also can be used after insect bites (bees, wasps, scorpions) helping to spread 

venom in the body. It can be used without the help of other person, with one hand and 

at any age.

This product is not a treatment for bites, but a measure of first aid kit. Its effect is espe-

cially good as it’s used immediately after bite. Move the affected person as quickly as 

possible to a specialized physician for a checkup.

07651
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Trusă sanitară auto
CONȚINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE 

•	Foarfece vârfuri boante - 1 buc

•	Dispozitiv respirație gură-gură - 1 buc
•	Leucoplast 2,5 cm × 2,5 m - 1 rolă
•	Pansament 6 × 10 cm - 4 buc
•	Comprese sterile 10 × 8 cm × 25 buc - 5 set
•	Fașă tifon 5 cm × 4 m - 2 buc
•	Fașă tifon 10 cm × 4 m - 2 buc
•	Bandaj triunghiular l = 80 cm - 2 buc
•	Pansament steril absorbant (2 dimensiuni) - 4 buc
•	Fașă elastică 5 cm × 4 m - 1 buc
•	Mănuși examinare - 2 per
•	Ace siguranță - 6 buc
•	Folie de supraviețuire izotermă - 1 buc
•	Broșură prim ajutor - 1 buc

Car first aid kit
MANDATORY MINIMUM CONTENT OF THE KIT
•	Wire scissors with rounded toes - 1 pc
•	Mouth to mouth resuscitation mask - 1 pc
•	Medical tape, 2,5 cm × 2,5 m - 1 roll
•	Bandage 6 × 10 cm - 4 pcs
•	Cotton Gauze Swabs, sterile 10 × 8 cm × 25 pcs - 5 set
•	Gauze bud 5 cm × 4 m - 2 buc
•	Gauze bud 10 cm × 4 m - 2 buc
•	Triunghiular PPSB bandage I = 80 cm - 2 pcs
•	Steril adhesive plasters (2 dimmensions) - 4 pcs
•	Elastic Bandage 5 cm × 4 m - 1 buc
•	Examination Gloves - 2 pairs
•	Safety pins - 6 pcs
•	First Aid foil blanket - 1 pc
•	First Aid Brochure - 1 pc

06006

Kit înlocuire trusă sanitară 

prim ajutor AUTO
CONȚINUTUL MINIM:
•	Foarfece vârfuri boante - 1 buc
•	Pansament cu rivanol 10 × 6 cm - 1 buc
•	Pansament steril absorbant, 1-a dimensiune - 2 buc
•	Pansament steril absorbant, 2-a dimensiune - 2 buc
•	Leucoplast 2,5 cm × 2,5 m - 1 buc
•	Comprese sterile 10 × 8 cm × 25 buc - 5 set

First Aid Replacement 

Kit for automobile
Minimum content:
•	Blunt scissors peaks - 1 pc
•	Gauze with rivanol 10 x 6 cm -1 pc
•	Sterile absorbent gauze , 1st size - 2 pcs
•	Sterile absorbent gauze , 2nd size - 2 pcs
•	Adhesive plaster 2,5 cm x 2,5 m -1 pc
•	Sterile compress 10/8 cm x 25 pcs - 5 set

06026

Gel calmant pentru arsuri
 L hidratant, steril

Relieve burn gel
 L moisturizing, sterile

1450

Trusele medicale pe care ești obligat să le ai în mașină sunt 

reglementate de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 987/2007.
Codul Rutier stabilește la art. 8 că, pentru a fi condus pe drumurile publice, orice vehicul trebuie dotat 
cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu.
În cazul în care încalci această regulă, poți fi sancționat cu o amendă din clasa a II-a (4 sau 5 puncte-
amendă). Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin 
hotărâre a Guvernului.

The medical kits that you are obliged to have in the car are 

regulated by the Order of the Minister of Health no. 987/2007.
The road code, in art. 8, establishes that, to be driven on public roads, a vehicle must be equipped with 
first aid medical kit, two emergency warning triangles and a fire extinguisher.
If you break this rule, you can be punished with a fine of 2nd grade (4 or 5 points fine). A fine point 
value represents 10% of the gross minimum wage per economy, established by Government Decision

10 × 10 cm

Flacon 118 ml

spray 120 ml

tub 25 g

20 × 20 cm

plic 3.5 g

Flacon 59 ml

spray 50 ml

tub 50 g

Compresă impregnată cu gel 

calmant pentru arsuri
 L hidratant, steril

Dressing impregnate with relieve burn gel
 L moisturizing, sterile

1451-10X10/20X20

Gel calmant pentru arsuri
 L hidratant, steril

Relieve burn gel
 L moisturizing, sterile

1450-T50/T25
Gel calmant pentru arsuri

 L hidratant, steril

Relieve burn gel
 L moisturizing, sterile

1450-6P3590

72

144

160

48

96

48

48 120
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L - 65 × 63 cm XL - 67 × 65 cm

Vestă semnalizare reflectorizantă, galben / portocaliu
Signaling reflective vest, yellow/orange

066810

Stingător auto reîncărcabil cu pulbere AB - avizat RAR
Auto fire extinguisher with AB powder - RAR advised

11814

Triunghi presemnalizare avarie, 45 cm
Așa cum stabilește Codul Rutier, ești obligat să ai două astfel de produse în mașină, atunci 
când circuli pe drumurile publice.
Un triunghi reflectorizant omologat internațional poate fi recunoscut după marca de 
omologare, reprezentată de litera E și codul țării care a acordat omologarea încadrate 
într-un cerc, precum și o serie de identificare.

Advance warning emergency triangle, 45 cm
As road code establishes, you are bound to have two such products in the car, when you 
are driving on public roads.
A reflective triangle which is internationally homologated, can be recognized by inter-
nationally homologated approval mark, represented by the letter E and country code 
which granted approval surrounded by a circle, and an identifying series.

115740
Pătură izotermă auriu-argintiu

 L Folia izotermă este ideală pentru a fi folosită în situaţii de urgenţă extreme pentru 
echiparea unităţilor spitalicești a camerelor de reanimare din departamentele de urgen-
ţă, dar și ca echipament de protecţie la căldură și la frig în situaţii critice pentru dotarea 
echipelor de salvamontiși.

 ü Este foarte ușoară, dar suficient de rezistentă pentru a o folosi la transport în caz de 
urgenţă. Ușor de curăţat cu apă și săpun. Este refolosibilă.

First Aid foil blanket, silver/gold faces
 L The blanket can be used in emergencies to equip hospitals and emergency depart-

ments as well as protective equipment for heat and cold in critical situations, for the 
endowment of mountain rescue team. 

 ü lt is very light but also strong enough to be used in emergency transport. It is easy to 
clean with soap and water. Reusable.

0971250

Protecție la temperaturi scăzute
Protecție la temperaturi ridicate

Omologat CE
CE mark

210 × 160 cm

Targă pliabilă cu 2 roți
 L targă medicală pliabilă utilizată în special în spitale, ambulanțe, sport, pentru transportul persoanelor rănite sau pacienților. Realizată din materiale ușoare și rezistente.

Folding stretcher with 2 wheels
 L medical foldable stretcher used mainly in hospitals, ambulances, sport, transport of injured people or patients. Made of lightweight and durable materials.

15065

185 × 50 × 18 cm
marcaj CE / CE mark

1 buc / pc
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Trusă de arsuri detașabilă, cu suport de perete
•	Gel pentru arsuri - 3 buc
•	Foarfecă metalică vârfuri boante - 1 buc
•	Comprese sterile pentru ochi - 2 buc
•	Comprese sterile tifon 10×10 cm/25 buc - 2 buc
•	Pensă plastic vârf ascuțit 13 cm, sterilă - 2 buc
•	Bandaj triunghiular PPSB - 1 buc
•	Comprese sterile PPSB cu margini adezive 10×8 cm - 1 buc
•	Leucoplast nețesut 2.5×5 m - 1 buc
•	Soluție sterilă pentru ochi NaCl 0.9%, 250 ml - 1 buc
•	Spumă pentru arsuri - 1 buc
•	Fașă tifon sterilă 10×12 cm - 2 buc
•	Comprese TNT sterile 30 gsm, 40×60 cm - 1 buc
•	Mănuși sterile latex 1 pereche - 1 buc
•	Broșură cu instrucțiuni de folosire - 1 buc

Emergency first aid kit for burns
•	Gel for burns - 3 pcs
•	Wire scissors with rounded toes - 1 pc
•	Sterile eye pads - 2 pcs
•	Cotton gauze swabs 10×10 cm/25 pcs - 2 pcs
•	Plastic splinter forceps 13 cm, sterile - 2 pcs
•	PPSB triangular bandagge - 1 pc
•	PPSB Sterile pad with adhesive edge 10×8 cm - 1 pc
•	Adhesive tape 2.5×5 m - 1pc
•	Eye sterile solution NaCl 0.9% 250 ml - 1 pc
•	Foam dressing for burns - 1 pc
•	Cotton gauze bandages 10×12 cm - 2 pcs
•	TNT sterile gauzes 30 gsm, 40×60 cm - 1 pc
•	Sterile latex gloves 1 pair - 1 pc
•	User manual - 1 pc

O trusă de prim ajutor bine aprovizionată, păstrată la îndemână, este o necesitate în orice 
spațiu; se poate face față mult mai bine unei situații speciale, dacă este vorba despre 
o arsură minoră. Dacă aveți în trusă instrumentele necesare puteți să tratați un caz de 
urgență la momentul potrivit.
A well-stocked first aid kit, kept within reach, is a necessity in any space; It can cope much 
better for one special situation, if it is a minor burn. If you have the necessary tools in the 
kit you can treat an emergency at the right time.

13776

Înroșirea pielii în 
regiunea afectată
Skin redness în the 
affected area

Arsură superficială sau de gradul I
Superficial or first degree burns

Arsură de gradul II
Second degree burn

Arsură de gradul III
Third degree burn

Sunt afectate țesuturile 
de sub piele (mușchi, 
ligamente, oase)
Under the skin tissues 
are affected (muscles, 
ligaments, bones)

Pielea e roșie, persistă 
bășicile
The skin is red, blisters 
persist

Trusă de urgență pentru medicină dentară 
detașabilă, avizată de Ministerul Sănătății
Emergency First Aid Kit  for Dentestry 
aprooved by Romanian Health Ministry

În temeiul art. 500 msi 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare, Consiliul Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă 
următoarea decizie:
Art. I – Anexa la decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 10/2007 
privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 864 din 18 decembrie 2007, se modifică și se înlocuiește cu 
anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art II – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1
ANEXA (anexă la Decizia nr. 10/2007)
Conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară
Aparatură și materiale
Obligatorii:
1. Tensiometru – 1 buc
2. Stetoscop – 1 buc
3. Garou – 1 buc
4. Fașe – 3 role
5. Bandă adezivă – 2 role
6. Soluție polividon – iodat sau clorhexidină pentru tegumente – 1 flacon
7. Perfuzoare pentru soluții cristaline – 2 buc
8. Canule intravenoase 20 G – 2 buc
9. Seringi 5 ml sterile – 5 buc
10. Seringi 10 ml sterile – 5 buc

Facultative:
1. Butelie de oxigen cu redactor de presiune și sistem de administrare (canulă nazală sau mască) – 1 
buc
2. Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască – 1 buc
3. Pipă oro-faringiană – 2 buc (nr 3,40)

13256

Plasturi cu RIVANOL
Skin Colour adhesive plasters with Acrinol

0933100

60 × 500mm

Plasturi PÂNZĂ ZnOx cu rivanol
Elastic ZnOx Fabric adhesive plasters with Acrinol

0191100

Plasturi ALBASTRU METAL
Blue Metal adhesive plasters

02032020 × 60mm
100 buc/pcs

19 × 72mm
100 buc/pcs

Leucoplast PÂNZĂ ZnOx, rolă, neambalat
Zinc Oxide Fabric adhesive tape, roll, loose

0213 0214 021515 15 15

1.25cm × 4.5m rolă/roll
48 buc/pcs

2.50cm × 4.5m rolă/roll
24 buc/pcs

5.00cm × 4.5m rolă/roll
12 buc/pcs
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Baterie 4R25, tensiune 6V
 ü utilizată pentru diferite echipamente de semnalizare sau lanterne

Battery 4R25 6v
 ü used for different signaling equipment or flashlights

1542-4R256

Lanternă portabilă
 ü include 2 baterii R20D

Portable flashlight with 6 LED
 ü includes 2 batteries R20D

11556

Con de semnalizare cu bandă reflectorizantă
 ü 30 cm, alb-portocaliu

Signalising cone with reflective stripe
 ü 30 cm, orange-white

11586

Trusă A.D.R. (atestare tehnică IPROCHIM)
•	Cutie trusă ADR din material plastic L - 1 buc

•	Vestă reflectorizantă-fluorescentă, mărimea L - 1 buc

•	Ochelari de protecție etanși cu lentile din policarbonat - 1 buc

•	Mănuși de protecție PVC antiacidă - 1 buc

•	Mănuși de protecție anticalorică - 1 buc

•	Mănuși de protecție pentru produse petroliere - 1 buc

•	Mănuși de protecție din piele - 1 buc

•	Șorț de protecție antichimică - 1 buc

•	Cizme de protecție PVC, mărimea 43 - 1 buc

•	Mască de gaze cu filtru de protecție în medii organice, anorganice și acide - 1 buc

•	Filtru ABEK, semimască filtru A1B1E1K1 - 2 buc

•	Cască de protecție 440V, albastru - 1 buc

•	Lanternă portabilă cu 2 baterii AA - 1 buc

•	Lampă de presemnalizare cu lumină portocalie intermitentă - 1 buc

•	Baterie ecologică 4R25-6V - 1 buc

•	Triunghi de presemnalizare avarie - 2 buc

•	Bandă avertizare din polipropilenă alb/roșu pt. delimitarea zonei afectate 8 cm × 200 m - 1 buc

•	Conuri de dirijare reflectorizante - 2 buc

•	Lichid de spălare a ochilor - 2 buc

•	Cover de protecție din cauciuc 75 × 75 cm (20 kW) - 1 buc

•	Trusă sanitară auto - 1 buc

ADR Travelkit
•	Fluorescent-reflective vest - 1 pc

•	Tightly sealed goggles with polycarbonate lenses - 1 pc

•	PVC antacid gloves - 2 pairs

•	Anticaloric protective gloves - 1 pair

•	Protective gloves for oil products - 1 pair

•	Protective leather gloves - 1 pair

•	Anti-chemical protection apron - 1 pc

•	PVC protective boots - 1 pair

•	Gas mask with protective filter against organic, inorganic and antacids environments - 1 pc

•	ABEK filter, half mask filter A1B1E1K1- 2 pcs

•	Safety helmet - 1 pc

•	Portable flashlight with 2 batteries AA - 1 pc

•	Advance warning lamp with flashing orange light. 1 pc

•	Ecological battery 4R25-6V. - 1 pc

•	Advance warning emergency triangle - 2 pc

•	Polypropylene warning tape white/red for demarcation of the affected area 8 cm × 200 

m - 1 pc

•	Reflective cones for offering direction - 2 pcs

•	Eye wash liquid - 2 pcs

•	Protective rubber mat 75 × 75 cm (20KW) - 1 pc

•	Sanitary Car Kit - 1 pc

11651

Lampă de presemnalizare
 ü cu lumina intermitentă, destinată avertizării pe timp de noapte a unor zone periculoa-

se sau unde se execută lucrări

Signalising lamp
 ü with intermittent light, for warning at night of dangerous or working areas

11566
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Lanț delimitare acces 25 m / 4 mm

Access delimitation chain 25 m / 4 mm

071610

Bandă delimitare acces

Access boundary tape

071512

alb - roșu
white - red

250 m / 500 m

alb - roșu
white - red

negru - galben
black - yellow negru - galben

black - yellow
500 m

1 rolă / 1 roll

Indicatoare de avertizare, prim ajutor și salvare, P.S.I.

Warning, Prohibited,  Obligation, Rescue or first-aid, fire-fighting equipment signs
 L Autocolant
 L Adhesive

 L Suport PVC
 L PVC

13301329 1010

A06

A49

A100

A51

A109

A55

A19

A76

A26

A79

A32

A94

ATENȚIE!
PERICOL DE

ÎMPIEDICARE

ATENȚIE!
TEMPERATURĂ

RIDICATĂ

ATENȚIE!
SUPRAFEȚE
FIERBINȚI

ATENȚIE!
ÎNALTĂ

TENSIUNE

ATENȚIE!
PERICOL

ATENȚIE!
PERICOL DE
INCENDIU

ATENȚIE!
PERICOL DE
ALUNECARE

ATENȚIE!
MATERIALE

COMBUSTIBILE

ATENȚIE!
PERICOL
BIOLOGIC

ATENȚIE!
ZONĂ DE 

SUPRAVEGHERE
VIDEO

ATENȚIE!
PERICOL DE
STRIVIRE A

PICIOARELOR

ATENȚIE!
PERICOL DE

CĂDERE PE SCĂRI

PA01

PA22

PA06

PA23

PA07

PA30

PA08

PA31

PA09

PA43

PA15

IG07

PUNCT
DE PRIM
AJUTOR

DIRECȚIE
DE

EVACUARE

DIRECȚIE
DE

EVACUARE

DIRECȚIE
DE

EVACUARE

DIRECȚIE
DE

EVACUARE

IE
Ș

IR
E

DIRECȚIE
DE

EVACUARE

DIRECȚIE
DE

EVACUARE

E
X

IT

E
X

IT

IE
Ș
IR
E

D
E

U
R
G
E
N
Ț
Ă

DIRECȚIE
DE

EVACUARE

LOC DE ADUNARE
ÎN CAZ DE URGENȚĂ

PSI02

PSI18

PSI03

PSI20

PSI08

PSI23

PSI12

PSI31

PSI13

PSI35

PSI14

PSI01

HIDRANT

EXTINCTOR
FURTUN

DE
INCENDIU

POMPIERI
POLIȚIE

AMBULANȚĂ

TELEFON

112
SCARĂ

EXTINCTOR
MOBIL

DAȚI ALARMA!

ANUNȚAȚI
POMPIERII!

ÎNTRERUPEȚI
CURENTUL
ELECTRIC!

ACȚIONAȚI
MIJLOACELE DE
PRIMĂ INTERVENȚIE!

SALVAȚI
ACCIDENTAȚII!

EVACUAȚI
BUNURILE!

112
ÎN CAZ DE INCENDIU

HIDRANT

ECHIPAMENT
P.S.I.

UTILIZAREA STINGĂTOARELOR

PENTRU A INTERVENI ÎN CEL MAI SCURT TIMP 
LA STINGEREA UNUI ÎNCEPUT DE INCENDIU

O ALEGERE GREȘITĂ POATE COMPLICA 
SITUAȚIA

ABORDAREA UNEI TACTICI GREȘITE POATE 
DUCE LA FOLOSIREA INUTILĂ A STINGĂTORULUI

UNDE SUNT AMPLASATE STINGĂTOARELE DE 
INCENDIU ÎN LOCUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI 
ACTIVITATEA

MODUL DE UTILIZARE A STINGĂTORULUI

TIPUL STINGĂTORULUI CARE SE UTILIZEAZĂ 
PENTRU FIECARE CLASĂ DE INCENDIU

TACTICA DE STINGERE CARE TREBUIE 
APLICATĂ

INCENDIUL TREBUIE ATACAT PE DIRECȚIA VÂNTULUI.
INCENDIUL SE STINGE ÎNCEPÂND CU BAZA FOCARULUI.

INCENDIILE DIN MATERIALE CARE SE TOPESC SAU CURG SE STING ATACÂND DE MAI SUS ȘI 
SPRE SPATELE FOCARULUI.

INTERVENȚIA SE FACE UTILIZÂND ÎN ACELAȘI TIMP STINGĂTOARE SUFICIENTE ȘI NU UNUL 
DUPĂ ALTUL.

STINGĂTOARELE UTILIZATE NU VOR FI REAMPLASATE LA LOCUL LOR.
STINGĂTOARELE CU SPUMĂ TIP SM9 NU VOR FI UTILIZATE LA STINGEREA INCENDIILOR DE 

NATURĂ ELECTRICĂ.

ESTE OBLIGATORIU SĂ ȘTIȚI

LA FOLOSIREA UNUI STINGĂTOR ȚINEȚI MINTE

PAȘII CARE TREBUIE URMAȚI PENTRU FOLOSIREA STINGĂTOARELOR

1   Trageți siguranța

3   Acționați mânerul

2   Îndreptați furtunul
     spre baza focului

4   Acoperiți întreaga zonă

PENTRU INTERVENȚIE SAU PENTRU A CUNOAȘTE MAI BINE RISCURILE ȘI CUM POT FI 
ELE PREVENITE CONTACTAȚI SPECIALIȘTII LA TELEFON INTERN _________________

DIRECȚIE
DE

URMAT

ÎNTRERUPĂTOR
GENERAL
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Cizme PVC nitril albe
 L Talpă PVC. Destinate în special pentru industria alimentară. 

 ü Rezistență la uleiuri și hidrocarburi, grăsimi animale și vegetale, uleiuri.
•	Flexibilitate bună la temperaturi scăzute.

PVC nitrile white boots
 L PVC soles designed especially for the food industry. 

 ü Resistant to oils and hydrocarbons, animal and vegetable fats
•	Very good felxibility at low temperatures.

034510
Cizme PVC nitril negre

 L Cizmă de protecție din PVC, căptușite cu textil. Talpă groasă prevazută cu striații anti-
derapante. Model economic. Asigură protecție la: apă, noroi, uleiuri, produse petroliere. 

 ü Flexibilitate foarte bună și la temperaturi scăzute.
•	Cizmele de protecție din PVC sunt utilizate în industria alimentară, construcții, gospo-
dării, service auto etc.

PVC nitrile black boots
 L PVC protective boots, lined with textile material. Anti-slip thick sole provided with 

striations. Economic model. Provides protection against: water, mud, oil, oil products. 
 ü Very good flexibility at low temperatures

•	PVC protective boots are used in food processing, construction, household, car service 
etc

034210

Covor de intrare din cauciuc pentru dezinfectant lichid
 ü Curăță și igienizează încălțămintea și este recomandat la intrări în toate zonele de pro-

cesare a alimentelor. Miile de ventuze flexibile care formează preșul asigură curățarea au-
tomată și dizlocă murdăria de pe talpa încălțămintei. În momentul pășirii pe ele, vârfurile 
din cauciuc se îndoaie sub presiune și talpa se cufundă în soluție dezinfectantă

Entrance rubber mat for disinfectant liquid
 ü Cleans and sanitizes shoes and is recommended to be put at entrances to all food pro-

cessing areas. Thousands of flexible fingers provide an automatic scrubbing action that 
dislodges contamination from footwear. As traffic passer, rubber tips bend under pres-
sure to immerse soles in disinfectant solution, a double action that keeps contamination 
from reaching food processing areas.

13715

Covor protecție din cauciuc
 ü Covor din cauciuc cu suprafață netedă sau antiderapantă. Produs versatil utilizat 

în aproate toate industriile. Se folosește pentru protejarea podelelor și a diverselor 
suprafețe (amortizare, izolare, o gamă largă de alte utilizări). De obicei se aplică pe diver-
se tipuri de suprafețe pentru a le proteja și a îmunătăți aspectul, pentru protecție antișoc, 
dar și în scop antiderapant.

Protective rubber mat
 ü Versatile mat with smooth or slip surface. Versatile product, used in almost all indus-

tries. It is used to protect floors and various surfaces (damping, isolation, a wide range 
of other uses). Usually, it’s applied on various types of surfaces to protect them and to 
improve their appearance, for shock protection and antiskid purpose.

070218

61 × 91.5 cm 

66 × 114 cm

750 × 750 × 1.5 mm
negru/black

1 bux/pc

Covor Contamination Control
 L Utilizat pentru controlul contaminării în spații cu cerințe de igienă ridicate, cabinete 

medicale, stomatologice, laboratoare.
 ü Foițe cu  suprafață lipicioasă care rețin praful și alte impuritați

•	10 seturi x 30 foițe

Sticky Mat for contamination control
 L Used for contamination control in spaces with high hygiene requirements, medical 

and dental offices, laboratories.
 ü Foil with sticky surface that take dust and other impurities

•	10 set x 30 sheets

05295

capacitate 4,5 litri
capacitaty 4.5 liters
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XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51

Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140

Circumferință talie / Waist circumference 92 100 108 116 124 132 140

Lungime centru spate / Back length 68 70 72 74 76 78 80

Lungime mânecă / Sleeve length 24 24.7 25.5 26.2 27 27.7 28.5

123010

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 37.5 40.5 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144

Circumferință talie / Waist circumference 88 96 104 112 120 128 136

Lungime centru spate / Back length 70 71.5 73 75 76.5 78 79.5

Lungime mânecă / Sleeve length 26 27 28 29 30 31 32

050210

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51

Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140

Circumferință talie / Waist circumference 92 100 108 116 124 132 140

Lungime centru spate / Back length 68 70 72 74 76 78 80

Lungime mânecă / Sleeve length 24 24.7 25.5 26.2 27 27.7 28.5

123010

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.3 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147

Lungime centru spate / Back length 70 72 74 76 78 80 82

Lungime mânecă / Sleeve length 27 28 29 30 31 32 33

170410

Bluză unisex
 ü Bluză casual cu mânecă scurtă croită funcțional, 

cu 3 buzunare dintre care unul pe piept prevăzut cu 
o cusătură suport pentru instrumentul de scris. Are 
guler în formă ”V” și o cusătură orizontală în zona 
bustului, care îi conferă bluzei o așezare frumoasă 
pe corp, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Este 
completată cu 2 crăpături laterale pentru libertate 
de mișcare.

Unisex top
 ü Casual short-sleeved top, functionally tailored, 

with 3 pockets including one on the chest with a 
seam support for the pen. It has a V-shaped col-
lar and a horizontal seam on the bust area, which 
gives it a beautiful body alignment, for both women 
and men wearing it. It comes complete with 2 side 
openings providing freedom of movement.

Bluză unisex
 ü Bluză casual cu mânecă scurtă croită funcțional, 

cu 3 buzunare dintre care unul pe piept prevăzut cu 
o cusătură suport pentru instrumentul de scris. Are 
guler în formă ”V” și o cusătură orizontală în zona 
bustului, care îi conferă bluzei o așezare frumoasă 
pe corp, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Este 
completată cu 2 crăpături laterale pentru libertate 
de mișcare.

Unisex top
 ü Casual short-sleeved top, functionally tailored, 

with 3 pockets including one on the chest with a 
seam support for the pen. It has a V-shaped col-
lar and a horizontal seam on the bust area, which 
gives it a beautiful body alignment, for both women 
and men wearing it. It comes complete with 2 side 
openings providing freedom of movement.

Halat scurt femei
 ü Halat clasic de damă cu mânecă scurtă, prevăzut 

cu 3 buzunare, dintre care unul pe piept, având o 
cusătură suport pentru instrumentul de scris. Are 
guler cu rever și se închide cu 5 nasturi cusuți pe 
partea stângă. Are o croială lejeră și crăpături late-
rale.

Women’s short gown
 ü Women’s classic gown with short sleeves and 

3 pockets including one on the chest with a seam 
support for the pen. It has a lapel collar and is pro-
vided with 5 buttons sewn on the left side. It has a 
loos cut and side openings for freedom of move-
ment.

Halat scurt bărbați
 ü Halat clasic bărbătesc cu mâneca scurtă, prevă-

zut cu 3 buzunare, dintre care unul pe piept având 
o cusătură suport pentru instrumentul de scris. Are 
guler cu rever și se închide cu 5 nasturi cusuți pe 
partea dreaptă. Are o croială lejeră și crăpături la-
terale. Compoziție: Tercot 170 gsm (65% Poliester, 
35% Bumbac).

Men’s short gown
 ü Men’s classic gown with short sleeves and 3 pock-

ets including one on the chest with a seam support 
for the pen. It has a lapel collar and is provided with 
5 buttons sewn on the right side. It has a loos cut 
and side openings for freedom of movement. 
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XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 37.5 40.5 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144

Circumferință talie / Waist circumference 82 90 98 106 114 122 130

Lungime centru spate / Back length 98.5 100 101.5 103 104.5 106 107.5

Lungime mânecă / Sleeve length 59 60 61 62 62.5 63 63.5

050110

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 96 104 112 120 128 136 144

Lungime centru spate / Back length 66 67.5 69 70.5 72 73.5 75

Lungime mânecă / Sleeve length 19 20 21 22 23 24 25

175310

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.3 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147

Lungime centru spate / Back length 96 98 100 102 104 106 108

Lungime mânecă / Sleeve length 61.5 62.5 63.5 64 64.5 65 65.5

170510

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 45 47 49 51 53 55 57

Circumferință bust / Bust circumference 104 112 120 128 136 144 152

Circumferință talie / Waist circumference 100 108 116 124 132 140 148

Lungime centru spate / Back length 73.5 75 76.5 78 79.5 81 82.5

Lungime mânecă / Sleeve length 24 25 26 27 28 29 30

175410

Halat lung femei
 ü Halat lung de damă cu mânecă lungă și guler cu 

rever. Este elegant și versatil, putând fi purtat ca 
top sau jachetă. Este prevăzut cu 3 buzunare, din-
tre care unul pe piept cu o cusătură suport pentru 
instrumentul de scris. Se închide cu 6 nasturi cusuți 
pe partea stângă și are un șliț central pe spate pen-
tru lejeritate.

Women’s long gown
 ü Women’s long gown with long sleeves and lapel 

collar. It is elegant and versatile and can be worn as 
a top or jacket. It features 3 pockets including one 
on the chest with a seam support for the pen. It has 
6 buttons sewn on the left side and a central slit on 
the back for ease of movement.

Halat lung bărbați
 ü Halat lung bărbătesc cu mânecă lungă și guler 

cu rever. Este elegant și versatil, putând fi purtat ca 
top sau jachetă. Este prevăzut cu 3 buzunare, dintre 
care unul pe piept, cu o cusătură suport pentru in-
strumentul de scris. Se închide cu 6 nasturi cusuți pe 
partea dreaptă și are un șliț central pe spate pentru 
lejeritate.

Men’s long gown
 ü Men’s long gown with long sleeves and lapel col-

lar. It is elegant and versatile and can be worn as a 
top or jacket. It features 3 pockets including one on 
the chest with a seam support for the pen. It has 6 
buttons sewn on the right side and a central slit on 
the back for ease of movement.

Bluză damă guler V, cambrată
 ü Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată pe talie. 

Prevăzută cu anchior în forma de ”V” petrecut, 2 bu-
zunare aplicate și crăpături laterale pentru libertate 
de mișcare, această bluză are un design modern și 
feminin. Închidere cu capse.

Women’s blouse, slimmed waist
 ü Blouse with short sleeves and slightly slimmed 

waist. Featuring a V-shaped, overlapped neckline, 2 
applied pockets and side openings for freedom of 
movement, this blouse has a modern and feminine 
design.

Halat scurt bărbați, rever, fermoar
 ü Un halat bărbătesc modern cu mânecă scurtă, 

prevăzut cu rever și fermoar pe față, pentru un plus 
de confort și stil. Are 3 buzunare aplicate, dintre 
care unul pe piept, având o cusătură suport pentru 
instrumentul de scris și crăpături laterale pentru li-
bertate de mișcare.

Men’s short gown, lapel, zipper
 ü A modern gown for men, with short sleeves, 

featuring a lapel collar and a zipper on the front 
side, for added comfort and style. It has 3 applied 
pockets, including one on the chest with a seam 
support for the pen and side openings for ease of 
movement.
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XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 39 41 43 45 47 49 51

Circumferință bust / Bust circumference 96 104 112 120 128 136 144

Circumferință talie / Waist circumference 84 92 100 108 116 124 132

Lungime centru spate / Back length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74

Lungime mânecă / Sleeve length 18 19 20 21 22 23 24

174910

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49

Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142

Circumferință talie / Waist circumference 80 88 96 107 116 126 135

Lungime centru spate / Back length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74

Lungime mânecă / Sleeve length 18 19 20 21 22 23 24

175010

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 37 39 41 43 45 47 49

Circumferință bust / Bust circumference 92 100 108 116 124 132 140

Circumferință talie / Waist circumference 82 90 98 109 115 124 133

Lungime centru spate / Back length 64 65.5 67 68.5 70 71.5 73

Lungime mânecă / Sleeve length 19 20 21 22 23 24 25

175110

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5

Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142

Circumferință talie / Waist circumference 86 94 102 110 118 126 134

Lungime centru spate / Back length 70 72 74 76 78 80 82

Lungime mânecă / Sleeve length 26 27 28 29 30 31 32

153510

Bluză damă guler V, 
Clasic, cambrată

 ü Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată pe talie. 
Prevăzută cu guler în formă de ”V”, două buzunare 
laterale aplicate, această bluză are un design clasic 
și crăpături laterale pentru libertate de mișcare, fiind 
elegantă și confortabilă în același timp. 

Women’s blouse, Classic, 
slimmed waist

 ü Blouse with short sleeves and slightly slimmed 
waist. With a V-shaped collar and two applied side 
pockets, this blouse with a classic design and side 
openings for freedom of movement is elegant and 
comfortable at the same time. 

Bluză damă guler V, 
Trend, cambrată

 ü Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată pe talie. 
Prevăzută cu guler în formă de ”V”, două buzunare 
laterale aplicate, această bluză are un design mo-
dern și crăpături laterale pentru libertate de mișcare 
este elegantă și confortabilă în același timp. 

Women’s blouse, Trendy, 
slimmed waist

 ü Blouse with short sleeves and slightly slimmed 
waist. With a V-shaped collar and two applied side 
pockets, this blouse with a modern design and side 
openings for freedom of movement is elegant and 
comfortable at the same time. 

Halat scurt damă
 ü Halat tunică damă cu mânecă scurtă, lungime 

medie, prevăzut cu 3 buzunare,  dintre care unul 
pe piept. Are guler tunică și se închide cu 5 nasturi 
cusuți pe partea stânga. Are o croială lejeră. 

Women’s tunic gown
 ü Women’s tunic gown with short sleeves and 3 

pockets including one on the chest with a seam 
support for the pen. It has a lapel collar and is pro-
vided with 5 buttons sewn on the left side. It has a 
loose cut.

Bluză damă guler V, 
Modern, cambrată

 ü Bluză cu mânecă scurtă, ușor cambrată pe talie. 
Prevăzută cu anchior în forma de ”V” petrecut, 2 bu-
zunare aplicate și crăpături laterale pentru libertate 
de mișcare, această bluză are un design modern și 
feminin.

Women’s blouse, Modern, 
slimmed waist

 ü Blouse with short sleeves and slightly slimmed 
waist. Featuring a V-shaped, overlapped neckline, 2 
applied pockets and side openings for freedom of 
movement, this blouse has a modern and feminine 
design.
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XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Talie relaxată / Relaxed waist 53 61 69 77 85 93 58

Talie întinsă / Wide waist 70 78 86 94 102 110 146

Circumferință șold / Hip circumference 84 92 100 108 116 124 81

Lungime centru spate / Back length 52 53 54 55 56 57 59

159010

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Talie relaxată / Relaxed waist 90 98 106 114 122 130 57

Talie întinsă / Wide waist 83 91 99 107 115 123 137

Circumferință șold / Hip circumference 90 98 106 114 122 130 81.5

Lungime centru spate / Back length 66 67 68 69 70 71 60

159110

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 135

Circumferință talie / Waist circumference 68 76 84 95 100 108 135

Circumferință șold / Hip circumference 84 92 100 108 116 124 114

Lungime centru spate / Back length 91 92.5 94 95 96 97 85

158910

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Talie relaxată / Relaxed waist 90 98 106 114 122 130 48

Talie întinsă / Wide waist 82 90 98 106 114 122 126

Circumferință șold / Hip circumference 110 118 126 134 142 150 74

Lungime centru spate / Back length 93 94 95 96 97 98 63

159210

Fustă femei
 ü Croială dreaptă, elastic în talie, fermoar și un nas-

ture la spate,  tercot (65% poliester, 35% bumbac) 
sau bumbac (100% bumbac), 170 gr/m2.

Women’s Skirt
 ü Right cut, elastic cord, zipper and button, tercot 

(65% polyester, 35% cotton) or cotton (100% cot-
ton).

Rochiță femei
 ü mânecă scurtă, anchior “V”, 3 buzunare, fermoar 

la spate,  tercot (65% poliester, 35% bumbac) sau 
bumbac (100% bumbac), 170 gr/m2.

Women’s Dresses
 ü Short arm, anchor “V”, 3 pockets, zipper on the 

back, tercot (65% polyester, 35% cotton) or cotton 
(100% cotton).

Bluză Femei
 ü Modern, cambrată, mânecă scurtă, anchior “V”, 3 

buzunare, tercot (65% poliester, 35% bumbac) sau 
bumbac (100% bumbac), 170 gr/m2, cu imprimeuri.

Blouse Women
 ü Short arm, anchor “V”, 3 pockets, tercot (65% pol-

yester, 35% cotton) or cotton (100% cotton), 170 gr/
m2, with prints.

Sarafan Femei
 ü Modern, mânecă scurtă, guler, rever, 3 buzunare, 

fermoar lung, cordon în talie, tercot (65% poliester, 
35% bumbac) sau bumbac(100% bumbac), 170 gr/
m2.

Sarafan Women
 ü Modern, short arm, collar, lapel, 3 pockets, tercot 

(65% polyester, 35% cotton) or cotton (100% cot-
ton).
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XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 46 48 50 52 54 56 58

Circumferință bust / Bust circumference 98 106 114 122 130 138 146

Circumferință talie / Waist circumference 92 100 108 116 124 132 140

Lungime centru spate / Back length 72 73.5 75 76.5 78 79.5 81

Lungime mânecă / Sleeve length 53 54 55 56 57 58 59

138710

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 45 47 49 51 56 55 57

Circumferință bust / Bust circumference 94 102 110 118 126 134 142

Circumferință talie / Waist circumference 89 97 105 113 121 129 137

Lungime centru spate / Back length 72.5 74 75.5 77 78.5 80 81.5

Lungime mânecă / Sleeve length 54 55 56 57 58 59 60

138910

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Talie întinsă / Stretched waist 87 95 103 111 119 127 135

Circumferință șold / Hip circumference 87 95 103 111 119 127 135

Lungime / Length 105 106.5 108 109.5 111 112.5 114

Lungime interioară / Inner length 82 82.5 83 83.5 84 84.5 85

148610

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 36 38 40 42 44 46 48

Circumferință bust / Bust circumference 88 96 104 112 120 128 136

Circumferință talie / Waist circumference 75 83 91 99 108 117 126

Lungime centru spate / Back length 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74

Lungime mânecă / Sleeve length 57 58 59 60 61 62 63

142710

Cămașă bucătar bărbați
 ü Cămașă bucătar bărbați, clasică, cu mânecă lun-

gă, lungime medie, fără buzunare. Are guler tunică 
închisă și dublu rând de butoni. Are o croială simplă. 

Men’s Chef Shirt
 ü Men’s Chef Shirt, classic, with long sleeves, with-

out pockets. It has a collar tunic closed and double 
row of buttons. It has a simple cut. 

Pantaloni bucătar bărbați
 ü Pantaloni bucătar bărbați, clasici, cu bandă elasti-

că și șnur. 5 buzunare (2 laterale, 2 pe coapse cu arici 
și 1 la spate). Au o croială simplă. 

Men’s Chef Pants
 ü Men’s chef pants, classic, with elastic band and 

cord, five pockets, two laterals, two on the thighs 
with velcro and one at the back. It has a simple cut.

Cămașă bucătar bărbați
 ü Cămașă bucătar bărbați, ELEGANTĂ, cu mânecă 

lungă, lungime medie, are un buzunar frontal și 
unul port pix pe mâneca stângă. Are guler tunică, 
manșetă dublă și dublu rând de butoni. Are o croială 
elegantă. 

Men’s Chef Shirt
 ü Men’s chef shirt, elegant, with long sleeves, has 

a front pocket and one port-pen on the left sleeve. 
It has a collar tunic, double cuff and double row of 
buttons. It has an elegant cut. 

Cămașă bucătar damă
 ü Cămașă bucătar damă, ELEGANTĂ, cu mânecă 

lungă, lungime medie, fără buzunare. Are guler tu-
nică, manșetele mânecilor sunt rotunjite și profilate 
cu o altă culoare în asorte cu gulerul și butonii, în 
dublu rând.  Are o croială cambrată. 

Women’s Chef Shirt
 ü Women’s Chef Shirt with long sleeves, without 

any pockets. It has a collar tunic cuff sleeves with 
rounded and profiled with another color in the 
same way with the collar and the buttons, in double 
row. It has an arched cut.
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XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5 57.5 60.5

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147

Lungime centru spate / Back length 72 74 76 78 80 82 84

Lungime mânecă / Sleeve length 62 63 64 65 66 67 68

035410

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Talie întinsă / Stretched waist 76 86 96 106 116 126 136

Circumferință șold / Hip circumference 85 94 103.5 113 122.5 132 141.5

Lungime / Length 100 102 105 107 110 113 116

Lungime interioară / Inner length 76 77 79 80 82 83 85

049910

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Talie întinsă / Stretched waist 72 82 92 102 112 122 132

Circumferință șold / Hip circumference 90 97 104 111 119 126 133

Lungime / Length 102 104 107 109 112 114 117

Lungime interioară / Inner length 76 77 79 80 82 83 85

050010

Haină de lucru unisex
 ü Haină de lucru unisex cu mânecă lungă, prevă-

zută cu 3 buzunare încăpătoare. Are guler cu rever, 
elastic la spate și la mâneci, și se închide în față, cu 
5 nasturi cusuți pe partea dreaptă. Jachetă versati-
lă și rezistentă, cu un design comod și funcțional, 
potrivită pentru o varietate de domenii de lucru. 
Disponibilă în două variante de material: tercot sau 
bumbac.

Unisex work jacket
 ü Unisex work jacket with long sleeves and 3 spa-

cious pockets. It has a lapel collar, elastic at the back 
and cuffs and is provided with 5 buttons sewn on 

the right side. This versatile and durable jacket has 

a comfortable and functional design, suitable for 

a variety of work fields. Available in two fabric op-

tions: tercot and cotton.

Pantalon de lucru unisex
 ü Pantalon lung cu bandă din material în partea 

din față, elastic în partea din spate, un șnur ascuns 

care poate fi ajustat pentru confort. Este dotat cu 2 

buzunare laterale oblice. Acest pantalon cu o croială 

dreaptă este versatil și rezistent, fiind potrivit pentru 

o varietate de domenii de lucru. Disponibil în două 

variante de material: tercot sau bumbac.

Unisex work trousers
 ü Trousers with fabric waist band at the front, elas-

tic back and a hidden cord which can be adjusted 

for comfort. They feature 2 oblique side pockets. 

The trousers have a straight cut, are versatile and 

durable, and are suitable for a variety of work fields. 

Available in two fabric options: tercot and cotton.

Pantalon de lucru cu 
pieptar unisex

 ü Pantalon lung prevăzut cu pieptar și elastic în 

partea din spate. Are 2 bretele reglabile care susțin 

pieptarul cu ajutorul a două catarame și este dotat 

cu 2 buzunare laterale oblice. Acest pantalon este 

versatil și rezistent, fiind potrivit pentru o varietate 

de domenii de lucru. Disponibil în două variante de 

material: tercot sau bumbac.

Unisex work trousers 
with high chest

 ü Trousers with high chest and elastic back. They 

feature 2 adjustable straps, which hold the breast-

plate with 2 buckles, and 2 oblique side pockets. 

The trousers are versatile and durable, and are suit-

able for a variety of work fields. Available in two fab-

ric options: tercot and cotton.

Halat lung de lucru unisex
 ü mânecă lungă, guler, rever, 4 nasturi, 3 buzunare

Unisex long working gown
 ü long sleeve, collar, lapel, 4 buttons, 3 pockets

Tercot 35% bumbac 65% poliester 200 gr/m2

doc - 100% bumbac/cotton  260 gr/m2

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 43.5 46.3 49.5 52.5 55.5 58.5 61.5

Circumferință bust / Bust circumference 100 108 116 124 132 140 148

Circumferință talie / Waist circumference 99 107 115 123 131 139 147

Lungime centru spate / Back length 96 98 100 102 104 106 108

Lungime mânecă / Sleeve length 61.5 62.5 63.5 64 64.5 65 65.5

170510
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XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

Talie întinsă / Stretched waist 92 97 102 107 112 117

Circumferință șold / Hip circumference 92.5 98 103 107.5 113 118

Lungime / Length 99 102 105 107.5 109 110.5

Lungime interioară / Inner length 77 77 79 80 81 82

123110

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 41 45 45 47 52 58

Circumferință bust / Bust circumference 98 102 106 112 120 128

Circumferință talie / Waist circumference 98 102 106 112 120 128

Lungime centru spate / Back length 70 70 71 72 72.5 75

Lungime mânecă / Sleeve length 17 17.5 17.5 18 19 20

085910

XS

(34-36)

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Talie întinsă / Stretched waist 96 104 112 120 128 136 144

Circumferință șold / Hip circumference 98 106 114 122 130 138 146

Lungime / Length 101.5 103 104.5 105.5 107 108.5 109.5

Lungime interioară / Inner length 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5

175210

S

(38-40)

M

(42-44)

L

(46-48)

XL

(50-52)

XXL

(54-56)

XXXL

(58-60)

Distanță între umeri / Shoulder width 44 47 48 52 54 58

Circumferință bust / Bust circumference 100 106 110 114 120 128

Circumferință talie / Waist circumference 100 106 110 114 120 128

Lungime centru spate / Back length 69 71 74 75 75.5 76

Lungime mânecă / Sleeve length 20 21 22 22 23 23

086010

Tricou la baza gâtului
 ü Tricou simplu de bumbac, la baza gâtului, cu de-

sign clasic.

Plain T-shirt
 ü Plain cotton T-shirt, round neckline, with classic 

design. 

Tricou cu guler și nasturi
 ü Tricou din bumbac, cu guler și nasturi. Design 

clasic.

Polo shirt with buttons
 üCotton Polo T-shirt, with collar, buttons and 

classic design. 

Pantalon unisex
 ü Pantalon lung cu bandă din material în partea 

din față, elastic în partea din spate și un șnur as-

cuns care poate fi ajustat pentru confort și așezare 

perfectă pe corp. Design simplu, croit drept, care se 

potrivește cu orice model de bluză sau halat.

Unisex trousers
 ü Trousers with fabric waist band at the front, elas-

tic back and a hidden cord which can be adjusted 

for comfort and a perfect fit. Simple design, straight 

cut that goes well with any type of top or gown.

Pantalon damă, Modern
 ü Pantalon lung de damă, cu design modern. Are 

o bandă din material în partea din față și elastic în 

partea din spate. Este prevăzut cu șnur care se lea-

gă prin față, pentru așezare perfectă pe corp. Are 3 

buzunare, 2 laterale oblice și unul pe spate. Croială 

ușor evazată pentru un plus de stil.

Women’s trousers, Modern
 ü Women’s trousers, with a modern design. They 

feature a fabric waist band at the front, an elastic 

back and a cord on the front side which can be 

adjusted for perfect fit. They have 3 pockets, 2 on 

the sides and one on the back. Slightly flared cut for 

added style.

XS, S, M, L, XL

155 gr

XS, S, M, L, XL

170 gr
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120 × 150 cm
alb / white

10 buc / pcs

120 - 150 cm
galben / yellow

1 buc / pc

Șapcă cu cozoroc
 ü bumbac 100%, reglabilă

Peaked cap
 ü 100% cotton, adjustable

079210

Bonetă colorată
 ü cu legături la spate, asortată la uniforme

Colored cap
 ü with ties to the back, assorted to the uniforms 

148710

Capișon tricotat
üpentru iarnă sau încăperi frigorifice; negru, mărime universală

Knitted hood
 ü for winter or freezing rooms; black, universal size

144410

Bandană unisex cu legături
 ü material textil

Unisex bandana with ties
 ü textile

148710

Pelerină ploaie PE
 L împotriva intemperiilor sau stropilor

Raincoat PE
 L protective clothing against raining or liquid splash

085420

Pantalon Unisex
 ü elastic în talie, 2 buzunare, tercot 65% poliester, 35% 

bumbac, 170 gr/m2, Color, mărimi XS, S, M, L, XL 

Trousers UNISEX
 ü elastic cord, 2 pockets, tercot 65% polyester, 35% cot-

ton, 170 gr/m2, Color XS, S, M, L, XL

159310

Pelerină impermeabilă, PVC, yellow
 L strat de țesătură din poliester, cu glugă fixă și șnur ajus-

tare, cu fermoar și 5 butoni de plastic

PVC Waterproof raincoat, yellow
 L with fixed hood and adjusting cord, with zipper and 5 

plastic buttons

035310
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Branțuri pentru saboți

Insoles for clogs

1305400

mărime/size
35-46

antibacterian, 80% poliester, 20% vâscoză
antibacterial, 80% polyester, 20% viscose

 L Încălţăminte comodă și ușoară, destinată industriei alimentare, farmaceutice sau spi-

talelor, clinici medicale, laboratoare.

 ü Feţe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului. Talpă de formă ergonomică din 

poliuretan. Feţe: piele naturală de bovină. Căptușeală: piele

•	Comozi, nu transpiră piciorul

 L Light and comfortable shoes, for food industry, pharmaceutical industry or hospitals, 

medical clinics, laboratories.

 ü Perforated fronts for a better ventilation of the foot. Outsole of ergonomic shape made 

from polyurethane. Fronts: bovine leather. Lining: leather

•	Comfortable, the feet do not sweat

Saboți albi autoclavabili

Autoclavable clogs - rubber polymer, anti-slip, white

071725

Saboți Albi piele perforați cu talpă antiderapantă

Leather Clogs, anti-slip sole, perforated, white

0339-ALB12

Saboți Negri piele perforați cu talpă antiderapantă

Leather Clogs, anti-slip sole, perforated, black

0339-NGR12

Saboți Albi piele perforați cu talpă antiderapantă - cu baretă

Leather Clogs with adjustable belt, anti-slip sole, perforated

035812

Mărime/Size

35-46

Mărime/Size

35-46

Mărime/Size

35-46

Mărime/Size

35-46
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100 buc/pcs

50 buc/pcs

46×25×17.5 cm
3.5 Kg

Dispenser Aluminiu de acoperitori pantofi cu mecanism metalic
 ü capacitate 60 bucăți

Aluminium Dispenser for shoe covers, with iron mechanism
 ü capacity 60 pcs

12274

Acoperitori pantofi LDPE pentru dispenser, 2.5G, Albastru

LDPE Shoe Cover for Dispenser, 2.5G, blue

104920

Acoperitori cizme CPE, 10G, albastru

CPE Boot Cover 10G, blue

073120

100 buc
36 × 15 cm

100 buc
2G

100 buc
3G

Acoperitori de pantofi PPSB
 ü Asigură protecție împotriva murdăriei de pe talpa 

încălțămintei

PPSB Shoe Cover 
 ü Provides protection against dirt from the soles of shoes

027810

Acoperitori de pantofi CPE

LDPE Shoe Cover

026520
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Șort HDPE grosime 15 µm

HDPE Apron, thickness 15 µm

026910

Șort HDPE grosime 10 µm

HDPE Apron, thickness 10 µm

027110

Șorț de protecție PVC cu șnur

PVC Raw-Edge apron 

with string

027372

Șorț de protecție PVC cu șnur

PVC Die-cut apron with string

027472

Șorț de protecție din 

piele șpalt de bovină

Leather cow split apron

036110

Șort LDPE grosime 60 µm

LDPE Apron, thickness 60 µm

123610

Cotiere făcute de mână

LDPE oversleeves 

- hand made

134120

Cotiere CPE – alb/albastru

LDPE oversleeves 

- white/blue

026620

100 buc/pcs
3G - 40 cm

100 buc
3G - 40 cm

LDPE alb/albastru
LDPE white/blue

0.32 mm, 75 × 110 cm

0.45 mm, 75 × 110 cm

0.30 mm, 90 × 120 cm

0.50 mm, 89 × 115 cm

1.2 mm, 80 × 110 cm
alb/white

alb/white
71 × 120 cm
100 buc/pcs

albastru/blue
100 × 150 cm

25 buc/pcs

alb/white
albastru/blue
71 × 120 cm
100 buc/pcs
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Halat protecție tip laborator, fără buzunare, cu capse în față

PPSB Lab coat no pocket, snaps on front

0286100

Combinezon PPSB cu glugă 

PPSB Coverall with hood

028750

Halat protecție tip Vizitator - elastic la mâini și legături la spate

PPSB Isolation gown with elastic on cuff, ties at back

028510

Halat protecție tip Laborator SMMMS

SMMS Lab coat with zipper and cotton cuffs

1306100

XXL
alb/white
1 buc/pc

alb/white
XL (115 × 135 cm), XXL (120 × 140 cm)

1 buc/pc

manșetă din bumbac elastică
cotton elastic cuff

PPSB
XXL

white/blue
75 × 120 cm
10 buc/pcs

PPSB
XXL

white/blue
75 × 120 cm

1 buc/pcs

cu glugă, cu fermoar în față, elastic la glugă, 

mâini, talie și picioare

with hood, with zipper on front, elastic on hood, 

hands, waist and feet
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Bonetă medicală cu elastic
Medical bonnet with elastic

027910

Bonetă bufantă cu elastic, albastru
Bouffant bonnet with elastic. blue

1235-5310

Bonetă bufantă cu cozoroc și elastic, albastru

Bouffant peaked caps bonnet with elastic. blue

1235-4810

Mască hârtie, 1 strat, cu elastic

Paper face mask, 1 layer, with elastic

0261100

Mască nețesut 3 pliuri, 2 

straturi, cu elastic

Nonwoven face mask, 3 plies, 

2 layers, with elastic

028220

Mască  3 pliuri, 3 straturi, cu 

elastic sau cu legături

Face mask, 3 plies, 3 layers, 

with elastic or with ties

028320

Bonetă bucătar, hârtie, pliuri Open Top, unică folosință

Disposable Ply paper Open top chef bonnet

026420

Bonetă plastic LDPE cu elastic, transparent

LDPE plastic bonnet with elastic

027610

50 buc
18 × 15 cm

100 buc
18 × 20 cm

50 buc
18 × 15 cm

10 buc / pcs

100 buc / pcs
alb, albastru / white, blue

100 buc / pcs

48 cm
100 buc

53 cm
100 buc

Bonetă hârtie, de unică folosință, dungă color - albastru

Disposable paper bonnet striped blue-colored

026310

85 × 28 cm
100 buc / pcs
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22 × 6.8 cm

25 × 17.5 cm

30 × 13.5 cm
10 buc/pcs

28 × 19 cm
10 buc/pcs

28 × 19 cm

22 × 6.8 cm
10 buc / pcs

Mască de protecție pentru față
•	ramă din policarbonat, ecran plastic, anti-ceață, 1 ramă + 10 ecrane

Face shield protection
•	frame made of polycarbonate, plastic shield, anti-fog, 1 frame + 10 shields

140232

Ecran de protecție pentru ochi de unică folosință
•	ramă din polipropilenă, ecran din plastic, anti-ceață, economic, 1 ramă + 1 ecran

Disposable eye shield
•	polypropilene frame, plastic shield, anti-fog, economical, 1 shield + 1 frame

1401100

Mască de protecție pentru față
•	ramă din polipropilenă, ecran plastic, anti-ceață, 1 ramă + 10 ecrane

Face shield protection
•	with frame made of polypropylene, plastic shield, anti-fog, 1 frame + 10 shields

140340

Ecran transparent pentru mască protecție ochi
•	de unică folosință, din plastic, anti-ceață

Disposable shield for face protection
•	made of plastic, anti-fog

1402-REZ100

Folie transparentă pentru ecran protecție ochi - unică folosință
•	ecran din plastic, anti-ceață

Disposable transparent eyewear shield
•	made of plastic, anti-fog

1401-REZ300

Ecran transparent pentru mască protecție ochi
•	de unică folosință, din plastic, anti-ceață

Disposable shield for face protection
•	made of plastic, anti-fog

1403-REZ100
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Ochelari de protecție tip mască aerisire directă, 

lentile policarbonat transparente
 ü Pentru domeniul industrial, alimentar, medical. Asigură protecție eficientă împotriva 

stropilor de substanțe chimice

Goggles with direct ventilation, polycarbonate clear lens
 ü or industrial, food, medical use. Ensures effective protection against chemicals splashes

0364100

Ochelari de protecție tip mască aerisire indirectă
 ü Lentile transparente. Aerisire indirectă prin 4 filtre. Pentru domeniul industrial, alimen-

tar, medical

Goggles with direct ventilation, polycarbonate clear lens
 ü Transparent lenses. Indirect ventilation through four filters. For industrial, food, medi-

cal use

0365100

fără supapă / without valve

20 buc / pcs

fără supapă / without valve

20 buc / pcs

cu supapă / with valve

10 buc / pcs

cu supapă / with valve

10 buc / pcs

FFP1S FFP2S

Măști de protecție tip BOTNIȚĂ
Protection masks MUZZLE type

057220

Măști de protecție tip BOTNIȚĂ
Protection masks MUZZLE type

057320

Mască protecție tip BOTNIȚĂ praf grosier
Dust shaped mask

033520

Semimasca 3M fabricata din cauciuc
 L utilizează 2 filtre schimbabile de protecție

Half mask 3M, made of rubber
 L it uses 2 replaceable protection filters

033520

20 buc/pcs

50 buc / pcs1 buc / pc

Ochelari panoramici policarbonat
 L Ramă nylon cu reglare pe o direcție. Lentilă policarbonat cu protecție la zgârieturi. 

Poate fi purtat peste ochelarii de vedere. Se folosesc ca echipament de protecție. Pentru 

domeniul industrial, alimentar, medical.

Panoramic Goggles, Polycarbonate Transparent lens
 L Nylon frame with adjustable direction. Polycarbonate lens with protection from 

scratches. It can be worn over the eyeglasses. They are used as protective equipment. For 

industrial, food, medical fields.

0808240

Ochelari vizitatori policarbonat
 L Ramă monobloc cu protecție laterală. Lentilă policarbonat cu protecție la zgârieturi. 

Poate fi purtat peste ochelarii de vedere. Se folosesc ca echipament de protecție. Pentru 

domeniul industrial, alimentar, medical.

Visitors Goggles, Polycarbonate Transparent lens
 L Monoblock frame with side protection. Polycarbonate lens with protection from 

scratches. It can be worn over the eyeglasses. They are used as protective equipment. For 

industrial, food, medical fields.

0363240

 L Mască tip botniță – prindere cu elastic, etanșare nazală perfectă prin intermediul unei barete metalice. De uz general, fără protecție la pulberi fine, gaze și vapori toxici. Domenii 

utilizare – industrial, uz casnic, menaj și curățenie, grădinărit.

 L Muzzle type mask- elastic grip, perfect nasal sealing through a metal bar. For general use, without protection from finepowders, gases and vapors. Fields of use - industrial, house-

hold, housekeeping and cleaning, gardening.

transparent / clear transparent / clear
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Antifoane PU interne individuale
 L din spumă poliuretanică pentru atenuarea zgomotului. Suprafața netedă a dopului 

favorizează introducerea în canalul auditiv. O expansiune gradată a dopului permite o 
adaptare perfectă la forma urechii
•	neiritante, hipoalergenice, unică folosință

Individual Internal PU earplugs 
 L made of polyurethane foam for noise reduction. The smooth surface plug eases the 

insertion into the ear canal. A gradual expansion of the plug allows fine tuning ear shape.
•	non-irritating, hypoallergenic, disposable

065220

Antifoane PU interne cu șnur
 L din spumă poliuretanică pentru atenuarea zgomotului. Suprafața netedă a dopului 

favorizează introducerea în canalul auditiv. O expansiune gradată a dopului permite o 
adaptare perfectă la forma urechii
•	neiritante, hipoalergenice, unică folosință

Internal PU earplugs with cord
 L made of polyurethane foam for noise reduction. The smooth surface plug eases the 

insertion into the ear canal. A gradual expansion of the plug allows fine tuning ear shape.
•	non-irritating, hypoallergenic, disposable

065320

Cască de protecție HDPE, 440V
Safety helmet HDPE, 440V

090525

Bandă de burete pentru căști externe – CE
Soft pad for headband of earmuff – CE

0782100

Mască protecție completă pentru frunte 
 L cu vizor transparent, din policarbonat, sistem adjustabil

Browguard for complete protection for forehead 
 L with transparent vizor,  made of polycarbonate,  adjustable system

14006

Antifoane TPE interne cu șnur
 L Antifoane interne reutilizabie rezistente la umiditate, prevăzute cu rondele moi pen-

tru o introducere perfectă în canalul auditiv și confort maxim.

•	Modelul cu șnur ajută la prevenirea căderii accidentale a antifoanelor în procesul de 

producție

Internal  Earplugs with TPE cord
 L Internal Earplugs  moisture resistant reusable provided with soft rings for

a perfect introduction into the ear canal and comfort.
•	The lanyard helps prevent accidental fall of earplugs in production process

065440

Antifoane PU interne cu șnur- Inserție metalică
 L Special concepute pentru industria alimentară. Detectabile datorită componentei din 

metal neferos.
•	Modelul cu șnur ajută la prevenirea căderii accidentale a antifoanelor în procesul de 

producție

Internal PU earplugs with cord - Embodded metal
 L Specially designed for the food industry. Detectable due to the component of non-

ferrous metal
•	The corded model helps prevent accidental fall of earplugs in production process

0653-MET20

SNR 37 - CE
200 perechi / pairs

1 buc / pc

SNR 37 - CE
200 perechi / pairs

SNR 37
200 perechi / pairs

SNR 33 - CE
100 perechi / pairs

CE EN 397
albastru, galben  / blue, yellow

EN166
20 × 40 cm
1 buc / pc
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Mănuși tricotate Interlock din bumbac, albe
 L se utilizează la lucrări care necesită sensibilitate tactilă sau ca mănuși de protecție sub 

mănușile antichimice sau electroizolante

Interlock cotton gloves, white
 L used in works requiring tactile sensitivity or as protective gloves under chemical or 

electrical resistant gloves

0317144

Mănuși antitermice din pânză cu 
manșetă elastică - economic

 L mănuși textile din bumbac gros, rezistență antitermică, utilizate în industrie, cuptoare 

cu temepraturi ridicate, panificație etc

Antithermal canvas gloves with elastic cuff - economic
 L textile thick cotton gloves, antithermal resistance, used in industry, high temperature 

ovens, bakery etc

0337144

Mănuși picouri Interlock din bumbac, albe, cu puncte PVC
 L montaj și asamblare de piese mici în mecanică, electronică, industria alimentară, in-

dustria farmaceutică, cosmetică, diferite activități ce prezintă riscuri mecanice minimale

Interlock cotton gloves, white, with PVC nubs 
 L mounting and assembling of small parts in mechanics, electronics, foos industry, finish-

ing pharmaceutical industry, cosmetics, in various activities wtih minimal mechanical risks

0319144

Mănuși tricot de bumbac/poliester cu 
puncte PVC integral, palmă și degete

 L aderență foarte bună la suprafețe și obiecte alunecoase

Cotton/polyester knitted gloves with 
PVC nubs on palm and fingers 

 L very good adhesion to surfaces and slippery objects

0320144

S, M, L M, L

albastre, verzi
blue, green

Mănuși aderente bumbac - latex palmă și degete
 L mănuși tricotate din bumbac acoperite cu un strat de cauciuc foarte rezistent pe pal-

mă și degete. Rezistență la tăieturi.

 ü manșetă elastică, suprafață aderentă pentru manipularea sigură a obiectelor umede și 
uscate. Datorită texturii acestei suprafețe, mănușa acționează ca o ventuză.

Adherent cotton gloves - latex palm and fingers
 L knitted cotton gloves coated with a layer of very resistant rubber on the palm and 

fingers. Resistance to cuts.
 ü elastic cuff, adherent surface for the safe handling of wet and dry objects. Due to the 

texture of the surface, glove acts as a suction cap.

0322120



27

Mănuși piele șpalt bovină dublate palmă și deget
 L mănușă cu partea anterioară din piele șpalt de bovină și partea posterioară din bum-

bac, dublată în palmă și pe două degete cu piele șpalt de bovină. Manșetă și căptușeală 
din bumbac.

Bovine split leather gloves doubled in palm and fingers
 L leather glove with front part made of bovine split leather and rear side made of cot-

ton, doubled in hand and two fingers with bovine split leather. Cuff and lining made of 

cotton.

0330120

Mănuși piele șpalt bovină
 L mănușă din piele șpalt de bovină cu partea posterioară și căptușeala din bumbac.

 ü model economic pentru întrebuințare universală: manevrare mecanică diverse obiec-

te, prelucrare lemn și tâmplărie, activități de transport și depozitare, lucru în construcții

Bovine split leather gloves
 L bovine split leather glove with rear part and cotton lining.

 ü economic model for universal use: mechanical handling objects, wood and joinery, 

transport and storage, construction work

0328120

Mănuși piele sudură căptușite
 L model foarte rezistent, anticaloric, ce poate fi utilizat și ca mânușă termoizolantă

 ü mănușă specială pentru solicitări intense, adecvată pentru un număr mare de aplicații 

care necesită rezistență la căldură, incluzând sudura, exploatarea utilajelor și lucrul în 
medii cu risc de căldură

Leather welding bovine split gloves, lined
 L very durable model, anticaloric, that can be used as insulating glove

 ü heavy duty special glove suitable for a large number of applications requiring heat 
resistance, including welding operation, operation of machinery and working in environ-
ments with risk of heat

0334120

Mănuși piele box bovină - color
 L mănușă din piele șpalt de bovină cu partea anterioară din piele box de bovină multi-

coloră și partea posterioară din bumbac; căptușeală din bumbac
 ü model economic pentru întrebuințare universală: manevrare mecanică diverse obiec-

te, prelucrare lemn și tâmplărie, activități de transport și depozitare, lucru în construcții

Bovine leather boxing gloves -  colored
 L bovine split leather glove, front part made of bovine multicolored box leather and 

read part made of cotton; cotton lining

 ü economic model for universal use: mechanical handling objects, wood and joinery, 

transport and storage, construction work

0329120

mărime universală

universal size

spate și manșetă textilă
textile back and cuff

mărime universală

universal size

10”
12”
13”
14”
16”

Mărime mănușă
Glove size

Dimensiune mână
Hand size

Lungime mână
Hand length

Lungime minimă mănușă
Glove minimum length

Dimensiune
Size

6 152 mm 160 mm 220 mm XS

7 178 mm 171 mm 230 mm S

8 203 mm 182 mm 240 mm M

9 229 mm 192 mm 250 mm L

10 254 mm 204 mm 260 mm XL

11 279 mm 215 mm 270 mm XXL
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Mănuși antichimice
 L suport textil cu PVC, roșu, cu manșetă elastică

PVC Dipped Anti-Chemical Gloves
 L textile backing, red, with knitted cuff

0311120

Mănuși de protecție, textile
 L impregnate cu latex, galbene, cu manșetă elastică

Protection gloves with textile material
 L coated with latex, yellow, with elastic cuff

0315120

Mănuși de protecție, tricotate
 L impregnate parțial cu cauciuc nitrilic

 ü galben, cu manșetă elastică

Protection gloves, knitted
 L partial coated with nitrilic rubber

 ü yellow, with elastic cuff

1414120

Mânuși de lucru, din poliester, impregnat 
cu poliuretan pe degete și palmă

 L mănuși de protecţie împotriva riscurilor mecanice: abraziune, tăiere prin tranșare, 

agăţare, înţepare

 ü manipularea și asamblarea de componente electronice, ambalare, verificări, folosirea 

instrumentelor și uneltelor delicate, asamblare de precizie.

Working gloves, polyester material, coated 
with polyurethane on fingers and palms

 L gloves for protection against mechanical risks: abrasion, gashing, hanging, lancing.

 ü handling and assembly of electronic components, packaging, checking, using delicate 

instruments and tools, precision assembly

1415240

XL

gri, manșetă elastică

grey, elastic cuff

Mănuși antichimice
 L Aplicații: contact cu microorganisme, substanțe chimice, lichide agresive și moderat 

toxice, precum și protecție împotriva agresiunilor mecanice superficiale.

 ü suport textil cu PVC, roșii; mănuși PVC pe suport bumbac, cu o bună rezistență mecanică.

PVC Dipped Anti-Chemical Gloves
 L Applications: contact with microorganisms, chemicals aggressive moderately toxic 

liquids and protection against superficial mechanical aggressions.

 ü textile backing with PVC, Red; PVC backing cotton gloves with good mechanical resistance. 

0314120

CE, EN 388, EN 420

XL

35 cm

1 pereche / pair

XL, 25cm

CE, EN 388, EN 420

XL

1 pereche / 1 pair

XL

CE, EN 388, EN 420
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 L se pot folosi la toate treburile gospodărești. Utilizate în: cosmetică, menaj, grădinărit, la vopsit, în bucătărie, pentru hobby, reparații auto, la curățenie

 ü căptușeala din bumbac absoarbe transpirația și ușurează punerea și scoaterea mănușilor. Manșeta cu proeminențe previne alunecarea picăturilor dincolo de mănușă.

 L can be used with all household chores. Used in: cosmetics, cleaning, gardening, dyeing in the kitchen, hobbies, car repair, cleanliness

 ü cotton lining absorbs perspiration and simplifies commissioning and removing gloves. Prevents sliding sleeve protruding beyond the glove drops.

Mănuși de protecție, Neopren-Latex
 L bicolore galben-albastru; mănușă din latex și neopren pentru protecție antichimică 

ușoară.
 ü flexibile, confortabile și cu aderență excelentă, mănușile pot fi folosite în vopsitorii, 

manipulare materiale compozite (rășini), activități de curățenie și mentenanță.

Safety Neoprene-Latex Bi-colour Gloves
 L bicolored yellow-blue; latex and protective  neoprene gloves for an easier anti-chem-

ical protection.
 ü flexible, comfortable and with excellent grip, the gloves can be used in painting, han-

dling of composite materials (resins), cleaning and maintenance activities.

0310120

Mănuși de protecție, suport textil
 L Aplicații: manipulare cu obiecte abrazive, silvicultură, exploatare forestieră și cheres-

tea, mentenanță generală, manipulare materiale de construcții (blocuri de beton, țigla și 

cărămizi), manipulare obiecte grele turnate, colectarea deșeurilor, lucru cu cabluri.

 ü impregnate total cu cauciuc nitrilic; mănuși tricotate impregnate cu cauciuc nitrilic. 

Manșetă largă, cu rezistență deosebită la abraziune.

Protection gloves, knitted
 L Applications: handling abrasive objects, forestry, logging and timber, general mainte-

nance, handling of building materials ( concrete blocks, tiles and bricks), handling heavy 

castings, waste collection, working with cables.

 ü totally coated with nitrilic rubber; knitted gloves, immersed in resistant nitrile rubber. 

Wide cuff, with outstanding  resistance to abrasion.

0316120

Mănuși Nitril, antialergenice
 ü verzi, căptușite cu puf de bumbac

Nitril cotton flockline Gloves, antiallergic
 ü green, cotton flocklined

0309144

30 cm
L, XL

1 pereche/pair

bleu/blue
25 cm

XL
1 pereche/pair

CE, EN 388, EN 420

M, L, XL
1 pereche / pair

S, M, L - 1 pereche
39 cm lungime, 0.50 mm

S, M, L
1 pereche/pair

grosime/tickness - 0.40 mm

Mănuși Prima galben, cu bumbac

Household rubber gloves - unlined

0303144

Mănuși NB galben cu puf cu bumbac

Household rubber gloves - cotton flocklined, yellow

0306144

Mănuși cauciuc FERRA LUXURY - cu bumbac

Household rubber gloves FERRA LUXURY - cotton flocklined

0307144
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S, M, L
100 buc/pcs

L, 29 cm, 18 µ
100 buc / pcs

MU, 38 cm, 30 µ
100 buc / pcs

Mănuși Plastic HDPE transparente
Disposable HDPE gloves, transparent

0051100

Mănuși NB Plastic HDPE transparente
Disposable HDPE gloves, transparent

0267100

Mănuși NB plastic LDPE albastre
Disposable LDPE gloves, blue

1234-2910

Mănuși lungi NB plastic LDPE albastre
Disposable long LDPE gloves, blue

1234-3810

 L utilizate pentru manipularea de scurtă durată a alimentelor, în activități de catering, în saloane de întreținere și 
înfrumusețare, stații de benzină

 ü nesterilă din polietilenă, mărime universală, ambidextre, model economic
 L used in food handling, chemical and pharmaceutical, cosmetics, household activities, painting, gardening, cleaning, 

pet caring, auto service shops, etc.
 ü unsterile, made of polyethylene, universal size, ambidextrous, economic model

Mănuși Chirurgicale Sterile ușor pudrate
Sterile Latex Surgical Gloves - Lightly Powdered

0158500

Mănuși latex ușor pudrate pentru uz general, albe
Latex disposable gloves - Lightly Powdered, white

050510

Mănuși polietilenă LDPE - portocaliu
Disposable polyethylene LDPE gloves - orange

026810

Mănuși polietilenă LDPE cu protecție umăr și piept - verde
Disposable polyethylene LDPE gloves 
with shoulder protection - green

073210

100 buc/pcs
25 µm

L - 120 cm

100 buc/pcs
25 µm

L - 90 cm

2 buc/pcs
6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

S, M, L
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Mănuși Examinare VINIL ușor pudrate
Vinil Examination Gloves - Light Powdered

0157-TRS10

Mănuși Examinare VINIL ușor pudrate
Vinil Examination Gloves - Light Powdered

0157-ABS10

100 buc/pcs
transparent

S, M, L

100 buc/pcs
albastru/blue

S, M, L

Mănuși Examinare LATEX Ușor Pudrate, Albe
Latex Examination Gloves - Light Powdered, White

015410

Mănuși Examinare NITRIL Aloe Vera Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Aloe Vera Powder Free

128010

Mănuși Examinare NITRIL Roz Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Pink

076610

Mănuși Examinare LATEX nepudrate, Albe
Latex Examination Gloves - Powder Free, White

015510

Mănuși Examinare NITRIL Albastru Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Blue

072710

Mănuși Examinare NITRIL Negre Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Blue

122910

XS, S, M, L
100 buc/pcs

XS, S, M, L
100 buc/pcs

XS, S, M, L
100 buc/pcs

XS, S, M, L
100 buc/pcs

XS, S, M, L
100 buc/pcs

XS, S, M, L
100 buc/pcs
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flaușată pentru suprafețe / terry for surfaces

40 × 40 cm

20 buc

50 × 80 cm

alb / white

40 × 30 cm

nețesut

3 buc / pcs

34 × 48 cm

4 buc

18 × 15 cm

3 buc

15 × 15 cm
2 buc

30 × 30 cm

3 buc

18 × 20 cm

3 buc / pcs 3 buc / pcs 3 buc / pcs

5 buc

60 × 90 × 29 mm

10 buc

54 × 86 × 22 mm

3 buc

68 × 95 × 45 mm

Spălător sârmă galvanizată
Galvanized Metal Scrubber

0098150

Spălător sârmă plastic
Plastic Scrubber

0099150

Burete ergonomic canelat
Kitchen sponge with grip

009624

Lavetă universală - praf
Universal dust cloth

010740

Lavetă podea - bumbac
Cotton floor cloth

010940

Lavetă podea - sintetică
Nonwoven  floor cloth

010840

Lavetă microfibră
Microfiber cloth

130312

Lavetă bucătărie
Kitchen cloth

099640

Burete de bucătărie
Kitchen sponge

009024

Lavetă umedă
Wet spong cloth

010340

Lavetă abrazivă
Abrasive cloth

010124

Burete de bucătărie
Kitchen sponge

009124

Lavetă umedă
Wet spong cloth

059740

Spălător sârmă inox
Stainless Steel Scourers

0906100

netedă pt. ferestre / smooth for windows

40 × 40 cm

20 buc / pcs
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Saci menajeri albi HDPE

HDPE white garbage bags

Saci menajeri negri HDPE
Polietilenă de înaltă densitate, foarte rezistentă, pentru colectarea deșeurilor me-
najere de uz alimentar, hotelier, industrial, pentru ambalarea produselor
Polietilenă de joasă densitate pentru europubele

HDPE black garbage bags
High density polyethylene, very resistant, for collecting household food waste, 
hotel & industrial waste, for product packaging
Low density polyethylene for Eurobins

Saci de menaj cu șnur HDPE
HDPE Drawstring garbage bags

052720

Saci de menaj cu șnur HDPE
HDPE Drawstring garbage bags

052635

Saci de menaj cu șnur HDPE
HDPE Drawstring garbage bags

052535

Saci menajeri
Garbage bags

0523100

Saci menajeri
Garbage bags

0522100

120 litri / liters
10 buc în rolă / pcs per roll

60 litri / liters
10 buc în rolă / pcs per roll

35 litri / liters
15 buc în rolă / pcs per roll

40 litri / liters, 50 × 70 cm
20 buc în rolă / pcs per roll

007120
240 litri / liters, 110 × 125 cm

10 buc în rolă / pcs per roll

0069100
120 litri / liters, 70 × 110 cm
10 buc în rolă / pcs per roll

0067100
60 litri / liters, 60 × 70 cm

15 buc în rolă / pcs per roll

0065100
30 litri / liters, 50 × 60 cm

20 buc în rolă / pcs per roll

0066100
40 litri / liters, 50 × 70 cm

20 buc în rolă / pcs per roll

30 litri / liters, 50 × 60 cm
20 buc în rolă / pcs per roll
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1100 × 210 × 20 mm
roșu / red

filet italian / italian screw thread
1 buc / pc

1500 - 850 × 220 × 25 mm

roșu / red
filet italian / italian screw thread

1 buc / pc

păr tare, 9 cm, 40 cm lăține - 45˚

păr scurt / short bristles

păr lung / long bristles

25 × 7.5 cm

155 gr

Perie de spălat covoare cu mâner
Carpet brush with handle

089924

Talpă de mop plat
Flat mop sole

089624

Mop podea bumbac
Cotton floor mop

011150

Mop podea mirofibră
Micofiber floor mop

112224

Rezervă mop cu buzunare - microfibră
Microfiber flat mop refill with pockets

0897-501860

Rezervă mop cu buzunare - microfibră
Microfiber flat mop refill with pockets

0897-451560

Rezervă mop cu buzunare - microfibră
Microfiber flat mop refill with pockets

0897-4514 60

Mătură de împins - plastic
Plastic push broom without handle

011310

Perie podea ECO cu păr tare 3 cm
Floor brush with 3cm stiff bristles

111024

Mătură plastic fără coadă
Plastic broom without handle

065512

Mătură plastic fără coadă
Plastic broom without handle

051524

Coadă metalică telescopică mop/mătură
Metal broom/mop telescopic handle

117424

Coadă metalică mop/mătură
Metal broom/mop handle

011525

Coadă lemn pentru mop/mătură
Woodden broom/mop handle

089850

50 x 18 cm

flaușat - alb cu dungi 

45 x 15 cm

fire de 1 cm - albastru

45 x 14 cm

fire de 4 cm - alb

cu articulație mobila și prindere universală
44 X 12 cm

200 gr 250 gr

Făraș plastic

Dustpan

0516

Făraș plastic cu coadă lungă
Long handle dustpan

0900

fără cauciuc/without rubber

24

fără cauciuc/without rubber

30

cu cauciuc/with rubber

24

cu cauciuc/with rubber

15
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28 × 29 cm
12 litri / liters

12 litri / liters

Set toaletă perie + suport WC
WC toilet set brush + holder

077124

VIORA Sită de pisoar
VIORA Hygiene urinal screen

0777100

Găleată cu storcător (mâner metal, roșie)
Round bucket+wrinker (red metal handle)

051730

Lighean plastic - rotund
Round plastic bowl

1356

Coș de hărtii - plastic, rotund
Plastic waste basket, for paper

0472-1210

37 × 13 cm
6 litri / liters

35

45 × 14 cm
12 litri / liters

40

53 × 15 cm
25 litri / liters

10

Spirt Medicinal PET, alcool 70%
 L Soluție dezinfectantă, recomandată pentru masaje și 

igienizări
 ü pentru uz extern

Alcohol 70% for medical use
 L Disinfecting solution recommended for massages and 

sanitation
 ü for external use

0869

500 ml 200 ml

12 20

Vată Hidrofilă tip BC - 50% 
bumbac, 50% celuloză
Medical Cotton Pleat - 50% 
cotton 50% cellulose

0254

200 g

20

100 g

40

50 g

60

Comprese sterile tifon tăiate
Cotton Gauze Swabs, sterile, cut edges

0510

10 × 10 cm

10 buc/pcs 25 buc/pcs 50 buc/pcs

1200 720 450
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Dezinfectant Instrumente 1L concentrat = 200 litri preparați
 L Dezinfecția instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de diagnostic, prin imersie la temperatura ambiantă. Dezinfecția suprafețelor 

din sălile de operație, cabinete medicale

 ü Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üConcentratul se diluează în apă üInstrumentarul curățat de resturi organice se imersează în 

soluția de lucru

•	25	ml	în	10	L	apă:	Bactericid	și	Fungicid	(0.25%	la	15	min)	•	50	ml	în	10	L	apă:	Virucid	(0.5%	la	60	min)	•	100	ml	în	10	L	apă:	Microbactericid	și	Tuber-
culocid (1% la 15 min)

Instruments disinfectant 1L concentrate = 200L ready to use
 L Disinfection of medical tools, surgical tools, dental tools and diagnostic tools by immersion at an ambient temperature. Disinfection of operation 

rooms surfaces, medical cabinets

 ü Has double effect: disinfects and cleans at the same time üThe concentrate is diluted in water üThe tools cleaned of organic left overs is immersed 

in the solution

•	25	ml	in	10	l	water:	bactericide	and	fungicide	(0.25%	at	15	min)	•	50	ml	in	10	l	water:	virucidal	(0.5%	at	60	min)	•	100	ml	in	water	10L:	Microbactericid	
and tuberculocidal (1% in 15 min)

029215

Dezinfectant Suprafețe, spălare și dezinfecție, 1L Concentrat = 400 litri preparat
 L Dezinfecția și spălarea suprafețelor (pardoseli, mese, pereți), blocuri operatorii, instrumentar medical, săli de sport, vestiare, spații pentru producția 

și desfacerea produselor alimentare, a instalațiilor care necesită dezinfecția prin ștergere sau pulverizare

•	Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üConcentratul se diluează în apă üNorma de aplicare pe mp este de 40 ml soluție de lucru prin pulverizare 

•	Bactericid	(0,25%	la	5min),	Fungicid	(0,25%		la	5min),	Virucid	(0,25%	la	60min	(Human	Herpes	Virus1),	Microbactericid	și	Tuberculocid	(2%	la	15,	
respectiv 90 min)

Surface disinfectant and cleaner, 1L Concentrate = 400 liters ready to use
 L Disinfecting and washing surfaces (floors, tables, walls), operating theaters, medial tools, gyms, locker rooms,  spaces for food products production 

and selling, installations that require desinfecting by whiping or spraying 
 ü Has double effect: disinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water. To be applied 40 ml of solution on m2 by spraying

•	Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (0.25% at 5 min), virucidal (0.25% at 60min (Human Herpes Virus1) Microbactericid and tuberculocidal (2% 

at 15 and 90 min)

029015

Dezinfectant Suprafețe, flacon cu spray, 1L gata de utilizare
 L Pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor (pardoseli, mese, pereți, tapițerii)

 ü Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üSe aplică cu spray-ul direct pe suprafață și 

se lasă să se usuce. Nu necesită clătire

•	Bactericid (5min), Fungicid (5min)

Surface disinfectant spray, 1L ready to use
 L For cleaning and disinfecting surfaces (floors, tables, walls, upholstery)

 ü Has double effect: disinfects and cleans in the same time üIt is applied with the spay directly 

on the surface and let to dry. Does not require rinse

•	Bactericidal (5 min), Fungicide (5 min)

029115

Pompă dozaj pentru 

flacon 1 litru

Dosage pump for 

1 liter flacons

023512

Dezinfectant Clorigen 1 tabletă = 5 litri soluție
 L Dezinfectant pentru spații private și zone de sănătate publică, folosit la dezinfecția suprafețelor și obiectelor contaminate: pardoseli, laboratoare, 

bureți, lenjerie, vase, ustensile de laborator, grupuri sanitare, apă de fântână și de piscină

 ü 1 tabletă se diluează în 5L sau 3L de apă, în funcție de efectul dorit üGreutate tabletă: 3,4 g (200 tablete) üO tabletă eliberează 1,5 gr clor activ

•	1	tabletă	la	5	L	de	apă:	Efect	Bactericid	(5	min),	Fungicid	(5	min),	Microbactericid	și	Tuberculocid	(60	min)	•	1	tabletă	la	3	L	de	apă:	Virucid	(60	min),	
Sporicid

Disinfectant with Activ Chlorine 1 tablet = 5 l solution
 L Disinfectant for private spaces and public health areas used for disinfecting contaminated surfaces and objects: floors, laboratories, sponges, 

underwear, dishes, laboratory tools, bathrooms, fountain water and pool water
 ü 1 tablet is diluted in 5L or 3L of water, depending on the desired effect üWeight: 3.4g (200 tablets) üOne tablet releases 1.5g of active chlorine

•	One	tablet	at	5L	of	water:	Bactericidal	effect	 (5	min),	Fungicidal	 (5min),	Microbactericidal	 	and	Tuberculocidal	 (60	min)	 •	1	tablet	at	3L	of	water:	
virucidal (60 min), sporicidal 

009720

DEZINFECTANT PENTRU INSTRUMENTE

DEZINFECTANT SUPRAFEȚE

50 tablete/tablets 200 tablete/tablets
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DETERGENT CU DEZINFECTARE PENTRU SUPRAFEȚE

DEZINFECTANT PENTRU MÂINI ȘI TEGUMENTE

Dezinfectant și Antispetic - mâini și tegumente, 1L preparat
 L Pentru dezinfecția igienică a mâinilor înainte și după intervenții chirurgicale, înainte de injecții, vaccinări, înainte de perfuzii și transfuzii, pentru 

dezinfecția postoperatorie a plăgilor, a tegumentelor personalului din industria farmaceutică și cosmetică, a mâinilor elevilor și salariaților, a mâinilor 
persoanelor aflate în deplasare

 ü Are dublu efect: dezinfectant și antiseptic. Pentru dezinfecția igienică a mâinilor se recomandă 3 ml timp de un minut, iar pentru dezinfecția chirur-
gicală a mâinilor se recomandă 5 ml timp de 2.5 minute; procedura se repetă de două ori.
•	Bactericid (3 ml nediluat, 30 sec), Fungicid (5 min), Virucid (1 min), Mycobactericid și tuberculocid (1 min), dezinfectant chirurgical (3 ml nediluat 
timp de 90 de secunde de două ori)

Disinfectant for hands and teguments, 1L ready to use
 L For hygenic desinfection of the hands before and after surgical interventions, before and after injections, vaccines, before perfusions and tranfu-

sions, for postoperative disinfection of wounds, pharmaceutical and cosmetics personnel’s skin, pupils’ and employees’ hands, the hands of people 
on the move 

 ü Has double effect: disinfectant and antiseptic. For hygenic disinfection of the hands, it is recommended 3 ml for one minute and for surgical disin-
fection of the hands it is recommended 5 ml for 2.5 minutes; the procedure is repeted two times
•	Bactericidal (3 ml undiluted, 30 sec), Fungicide (5 min), virucidal (1 min), Mycobactericid and tuberculocidal (1 min), surgical disinfectant (3 ml 
undiluted for 90 seconds twice)

029315

Săpun lichid Dezinfectant și Antiseptic - mâini și tegumente, 1L preparat
 L În spitale pentru spălarea și dezinfectarea preoperatorie a mâinilor, în domeniul alimentației publice, a industriei alimentare și, în general, în dome-

niile de activitate în care se impun reguli stricte de igienă
 ü Are dublu efect: dezinfectant și antiseptic. Se aplică 5-10 picături pe palme, după care se freacă una de alta minimum un minut sau se șterg mâinile 

cu un tampon înmuiat în produs. Ulterior se spală cu multă apă curată și se usucă.
•	Bactericid, Fungicid

Liquid Soap Disinfectant for hands and teguments 1L ready to use 
 L In hospitals for preoperative washing and disinfecting of the hands, in public food domain and usualy in domains that require strict hygiene

 ü Has double effect: desinfectant and antiseptic. 5-10 drops are applied on the palms, after that they are rubbed of eachother for at least 1 minute or 
whipped with a tampon soaked in product. After this, it is washed with a lot of water and then dried
•	Bactericide, Fungicide

029415

Detergent lichid pentru suprafețe
 L Produsul PERFORMANT NS este recomandat pentru curățare în domeniul industrial și instituțional. Se poate aplica la spălarea cisternelor, containe-

relor, la degresarea metalelor, caroseriilor, la spălarea sticlelor, la spălarea automata a vaselor, la curățarea suprafețelor, pardoselilor din spațiile pentru 
colectivități, a obiectelor sanitare etc.

 ü Se poate aplica manual sau cu aparate de curățare. Diluția recomandată pentru soluția de lucru: 40 ml produs la 5 L apă. În funcție de gradul de 
murdărie sau de utilaj, diluția poate fi modificată.
•	Compoziție: 5-15% tensioactivi non-ionici, hidroxid de sodiu, conservant, apă demineralizată.

Liquid detergent for surfaces
 L The product NS PERFORMANT is recommended for cleaning in industrial and institutional fields. It can be applied to washing tanks, containers, 

for degreasing metals, car bodies, for washing bottles, automatic dish washing , cleaning surfaces, floors for corporate spaces, sanitary items etc.
 ü It can be applied manually or with cleaning equipment. Dilution recommended for working solution: 40 ml to 5 L water product. Depending on the 

degree of dirtiness and equipment, dilution may be changed.
•	Composition: 5-15% anionic surfactants, sodium hydroxide, preservatives, demineralized water.

112615

Detergent dezinfectant suprafețe, dezodorizant spumant, 1L concentrat = 500 litri preparat
 L Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprafețelor din sticlă, porțelan, gresie, faianță, tacâmuri

 ü Are dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Concentratul se diluează în apă
•	Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (1% la 15 min), Virucid (0.25% la 60 min, Microbactericid și Tuberculocid (2% la 15, respectiv 90 min)

Detergent and disinfectant for surfaces, deodorisant with 
foam - 1L Concentrate = 400L ready for use

 L Cleaning, disinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces ,porcelain, stoneware, earthenware, cutlery
 ü Has double effect: disinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water

•	Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (1% at 15 min), virucidal (0.25% at 60 min, Microbactericid and tuberculocidal (2% at 15 and 90 min)

114415
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Dezinfectant rapid pentru 

suprafețe - 1 litru
 L În domeniul medical, cosmetică, la dezinfecția 

suprafețelor, instrumentelor, aparatură medicală, mobi-
lier, pereți, etc. Se folosește ca atare, nediluat.

 ü Efect Biocid: Bactericid conform SR EN 1276 nediluat 
timp de 5 min. üFungicid conform SR EN 1275 nediluat 
timp de 5 min. üMicobactericid conform EN 14348, ne-
diluat timp de 1 min. üVirulicid conform SR EN 14476 
ca atare (nediluat), după un timp de contact de 1 minut, 
la temperatura de 20˚ Celsius pentru Adenovirus și Po-

liovirus.

Surface disinfectant rapid – 1L
 L In medical field, cosmetics, for surface disinfection, 

instruments, medical equipment, furniture, walls etc. It 

is used normally, undiluted.

 ü Biocidical effect: Bactericidal according to SR EN 1276, 

undiluted for 5 minutes. üFungicide according to SR EN 

1275, undiluted for 5 minutes. üMicobactericid accord-

ing to EN 14348 , undiluted for 1 minute. ü Virulicid 

according to SR EN 14476 normal ( undiluted ), after a 

contact time of 1 minute, at 20 degrees Celsius for Ad-

enovirus and Poliovirus.

134715

Soluție igienizare și curățare 

toalete – 1 litru
 L Igienizează și curăță toaletele

Utilizare: Se aplică sub marginea interioară a vasului de 
WC, se lasă să acționeze câteva minute în funcție de gro-
simea stratului de calcar sau murdărie, apoi se clătește 
cu apă

Cleaning and sanitizing 

solution for toilets – 1L
 L Cleans and sanitizes toilets

Use: Apply under the inner edge of the toilet bowl, let it 
work for a few minutes depending on the thickness of 
lime or dirt, then rinse with water.

135015

Soluție pentru curățarea și 
lustruirea obiectelor și suprafețelor 

cromate și de inox - 1 litru
 L Se folosește la curățarea și lustruirea obiectelor și 

suprafețelor cromate și de inox (chiuvete, tacâmuri, 
obiecte cromate, etc). Îndepărtează depunerile de cal-
car, grăsime, murdărie și urmele de apă și săpun.
Utilizare: Produsul se aplică prin pulverizare pe 
suprafețele de curățat, după care se clătește și se șterge 
cu o lavetă moale și absorbantă.

 ü flacon cu spray.

Solution for cleaning and polishing 
stainless steel and chrome 
surfaces and objects – 1L

 L Used for cleaning and polishing chromed and stain-
less steel objects and surfaces (sinks, cutlery, chromed 
objects etc. ). 
-It removes lime, grease, dirt and traces of water and 
soap
Use: The product is sprayed onto the surfaces to be 
cleaned, then rinse and wipe with a soft and absorbent 
cloth.

 ü Bottle spray

134915

Soluție antistatică pentru curățarea 

și protejarea produselor din 
sticlă, plastic și lemn - 1 litru

 L recomandat pentru curățarea și protejarea 
suprafețelor din plastic, sticlă și lemn; este antistatic, 
dă luciu și frumusețe obiectelor și elimină orice pată de 
murdărie
Utilizare: se agită puternic flaconul spray și se pulveri-
zează pe suprafețele de curățat, după care se șterg deli-
cat cu o lavetă moale și uscată.

Antistatic solution for 

cleaning and protecting glass, 

plastic and wood – 1L
 L Recommended for cleaning and protecting plastic, 

glass and wooden surfaces; antistatic, offers shine and 
beauty and removes any dirt stain.
Use: Shake before use, spray it onto surfaces to be 
cleaned, then rinse and wipe with a soft and absorbent 
cloth.

134815

Dezinfectant pentru aer AMBIANȚA, 
1litru concentrat = 400 litri preparați

 L Pentru dezinfecția și dezodorizarea aerului din spitale 
(săli de așteptare, saloane de bolnavi, săli de tratament), 
școli, hoteluri, intreprinderi și alte colectivități, mijloace 
de transport etc.

 ü Prin diluarea a 30 ml BIONET AMBIANȚA în 10 L apă 
(0,3%) se obține o soluție cu efect bactericid și fungicid. 
üSe diluează concentratul în apă. Soluția de lucru (0,3%) 
are efect bactericid conform SR EN 1276 și 0,25% fungi-
cid conform SR EN 1650 la 5 min.

Disinfectant for air, 1 liter 

concentrated = 400 liters ready to use
 L For disinfection and deodorizing air in hospitals 

(waiting rooms, lounges for patients, treatment rooms), 
schools, hotels, companies and other corporate bodies, 
transport etc.

 ü Dilute 30mL of disinfectant in 10L of water (0.3%) to 
obtain a solution with bactericidal and fungicidal effect.  
üDilute the concentrate with water. The working solu-
tion has (0.3%) effect microbicide according to EN 1276 
and 0,25% fungicide according to SR EN 1650 at 5 min.

168615

Dezodorizant pentru 

WC - 2 kg tablete
 L Tablete pentru îndepărtarea mirosu-

rilor neplăcute din grupurile sanitare și 
alte anexe sanitare (pișoare, WC-uri) 
Utilizare: Se pun 1-2 tablete în vas.
•	10 gr/buc × 200 tablete cutie

Antibromic for WC 

- 2 kg tablets
 L Tablets for removing odors from toi-

lets and other sanitary annex (urinals, 
WCs)
Use: Place 1 or 2 tablets in the toilet 
bowl
•	10 gr/pc × 200 tablets box

13514

1000 ml
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5 litri/liters

5 litri/liters

5 litri/liters

5 litri/liters

5 litri/liters

Detartrant Gel
 L îndepărtează depunerile de calcar și rugina de pe obiecte sanitare, faianță, gresie, inox

 ü Se toarnă produsul direct pe suprafața ce trebuie curățată, se lasă să acționeze timp de 5-15 

minute. Se clătește cu apă din abundență. Se recomandă folosirea mănușilor de protecție

Descaler gel
 L Removes limescale and rust from sanitary objects, tile, sandstone, stainless steel objects

 ü Pour the product directly on the surface to be cleaned, let it act for 5 to 15 minutes. 

Rinse with water. Protective gloves are recommended at use.

11354 Detartrant degresant cu oxigen activ
 L pentru spălarea suprafețelor foarte murdare din inox, faianță, gresie, ciment, marmură, etc

 ü se aplică prin pulverizare pe suprafața de curățat, se lasă să acționeze 5-10 min, apoi se 

șterge cu cârpă și se clătește. Pentru suprafețe cu grad scăzut de murdărie, se pot folosi 

soluții diluate, diluțiile putând ajunge la 40 ml produs pentru 5 L apă.

Degreaser with active oxigen
 L for washing heavily soiled stainless steel surfaces, tiles, cement, marble, etc

 ü apply it by spraying on the surface to be cleaned, let it act 5-10 minutes, then wipe 

with a cloth and rinse. For lightly soiled surfaces can be used diluted solution, dilutions 

can reach 40 mk of product for 5 L of water.

13454

Detergent parchet melaminat, pH neutru
 L detergent lichid pentru curățarea pardoselilor din parchet melaminat, linoleum.

 ü îndepărtează murdăria, conferă luciu, formează o peliculă protectoare împotriva ume-

zelii, a petelor și protejează împotriva zgârieturilor

Liquid detergent for laminated flooring, pH neutral
 L Liquid detergent for cleaning laminated floors, linoleum.

 ü Removes dirt, provides shine, forms a protective film against moisture, stains and pro-
tects against scratches

11324

Detergent lichid vase - aromă de lămâie
 L detergent universal de uz casnic cu mare putere de degresare și spumare, biodegradabil.
 ü Recomandat pentru spălarea, degresarea și igienizarea veselei, degresarea manuală a 

ustensilelor și utilajelor din industria alimentară, cantine, hoteluri, restaurante, etc.
•	Dizolvă depunerile alimentare, proteine, grăsimi, arsuri

Liquid detergents for dishes, lemon flavor
 L Universal household detergent, with high degreasing power and foaming, biodegradable
 ü Recommended for washing, degreasing and cleaning dishes, manual degreasing for 

tools and equipment used for food industry, canteens, hotels, restaurants etc.
•	Dissolves food remains, proteins, fat, burns.

08384

Detergent lichid gresie, faianță, marmură
 L utilizat pentru spălarea și dezinfectarea diverselor suprafețe din instituții sau gospo-

dării: gresie, faianță, marmură, obiecte vopsite, obiecte inox

Liquid detergents for sandstone, pottery, marble
 L Used for washing and disinfecting surfaces from various institutions or household: 

sandstone, tile, marble, painted objects, stainless steel items.

11294

Detergent lichid ferestre 
 L Soluție concentrată pentru spălarea geamurilor, oglinzilor și a altor suprafețe vitroase.

•	Degresează, curăță și oferă luciu

Liquid detergents for windows
 L Concentrated solution for cleaning windows, mirrors and other glass surfaces.

•	Degrease, cleans and provides shine.

08394
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5 litri/liters 5 litri/liters

1.2 litri / liters
12 × 11.5 × 25 cm

1 litru / liter
12.5 × 6 × 20.5 cm

1 buc / pc
12.5 × 12 × 29.5 cm

1 buc / pc
14 × 13 × 28 cm

1 litru / liter
11.5 × 10 × 19 cm

VIORA - Săpun lichid
VIORA Liquid soap

08374

Odorizant pentru încăperi
Air freshener

1006-50050

Apă demineralizată
Demineralised water

169472

VIORA - Săpun lichid spumă
VIORA Foam soap liquid

112124

Dispenser spumă săpun 
cu cheie 1,2 litri
Foam soap dispenser, 
built in key & lock

099724

Dispenser plastic alb 
pentru hârtie igienică Z
Dispenser Z for toilet 
paper, plastic

156520

Dispenser INOX oglindă, 
pentru săpun, cu cheie
Soap dispenser, stainless steel 
mirror shine, built in key & lock

100116

Dispenser inox pentru 
hârtie igienică Z
Dispenser Z for toilet paper

158510

3 în 1 - Șampon, săpun 
lichid și gel de duș

3 in 1 - Shampoo, liquid 

soap and shower gel

176015

Detergent lichid 

pentru covoare

Liquid detergents 

for carpets

175915

Soluție curățare suprafețe 
cromate și inox

Solution for cleaning chrome 

and stainless steel surfaces

13494

Dispenser INOX oglindă, 
pentru săpun, cu cheie
Soap dispenser, built 
in key & lock

077536

10 buc / pcs 72 buc / pcs

Șervețele umede dezinfectante
Wet tissue disinfectant

0942100

PRIMA Șervețele umede pentru piele sensibilă
Prima Wet tissue for sensible skin

0942100

500 ml
liliac / lilac

5 litri/liters
PET

5 litri/liters 5 litri/liters 5 litri/liters
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sac 10 Kg / 1 litru / liter

Detergent rufe mașină spălat AUTOMAT
 L enzimatic, pentru îndepărtarea petelor dificile și păs-

trarea culorilor naturale

 ü Detergent granulat, destinat spălării textilelor în mașini 

automate. Asigură spumare redusă, solubilitate mare în 

apă, nu afectează mașinile de spălat prin depuneri de 

calcar.

Laundry detergent for automatic machine
 L enzyme, for removing tough stains and keeping natu-

ral color.

 ü Granulated detergent, designed for textiles washing in 

automatic machines. Provides low foaming, high solubil-

ity in water, does not affect the machine by limescale.

08892

Înălbitor rufe pe bază de clor
 L dezinfectează, curăță, distruge bacteriile, ciupercile, 

mucegaiul

 ü Ideal pentru sanitizarea diferitelor suprafețe și elimina-

rea diferitelor pete de pe țesături. Nu se folosește pentru 

înălbirea mătăsii, mohairului.

Laundry bleach with chlorine
 L Disinfects, cleans, kills bacteria, fungus, mold.

 ü Ideal for sanitizing various surfaces and remove indi-

vidual stains from fabric material. Do not use for bleach-

ing silk, mohair.

063210

Insecticid universal pentru 
insecte zburătoare

 L combate radical insectele - țânțari, muște, gândaci etc

 ü se pulverizează direct pe insecte sau în locurile unde se 

pot așeza acestea. Conferă acțiune imediată, asigurând 

protecție eficientă pe durata a circa 4 săptămâni.

•	flacon cu pulverizator spray 500 ml. Avizat MS-Biocide.

Universal Insecticide for flying insects
 L radically combats insects - flies, mosquitoes etc.

 ü spray it directly on the insects or in places where they 

can sit. Confers immediate action, providing effective pro-

tection over a period of about 4 weeks. 

•	spray bottle 500 ml. Advised MS-Biocide.

120910

150 buc/pcs

2 straturi/layers

100 buc/pcs

2 straturi/layers

Șervețele faciale cutie

Facial tissue in dispenser box

10296

Șervețele de masă celuloză

Cellulose table tissue

124740

1 strat/layer - 300 buc/pcs
33 × 33 cm

celuloză/cellulose

2 straturi/layers - 250 buc/pcs
33 × 33 cm

celuloză/cellulose

Rolă prosop bucătărie
 ü gofrat, porționat, albă, 8 role/pungă, 2 straturi, 100% celuloză

Kitchen towel rolls
 ü white, embossed, portioned, 8 rolls/bag, 2 layers, 100% cellulose

0144-22X18-86

Rolă hârtie prosop
 ü 2 straturi, 0,8 kg, derulare centrală, DE 19 cm, 100% celuloză albă

Towel tissue paper
 ü 2 ply, 0.8 kg, center feed, DO 19 cm, 100% cellulose, white

0144-20X1006
22 cm × 18 m

1 buc / pc

19 cm × 100 m

1 rolă / roll
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28,5 × 26 × 10 cm
cu cheie / built in key & lock

25 × 29,5 × 13,5 cm

25,5 × 26 × 12 cm
cu cheie / built in key & lock

21,5 × 33 × 21 cm

28,5 × 27 × 11 cm

27,5 × 30 × 12 cm

Dispenser prosoape hârtie pliată Z & V
Z & V fold hand towel dispenser

013710

Dispenser prosoape hârtie pliată C & M
C & M fold hand towel dispenser

077610

Dispenser rolă hârtie igienică Jumbo
Jumbo roll hygienic, tissue dispenser

056712

Dispenser rolă prosop hârtie Jumbo
Center-pull hand towel dispenser

05686

Dispenser INOX oglindă, pentru prosoape hârtie pliată Z & V
Z & V fold hand towel dispenser, stainless steel mirror shine

01385

Dispenser INOX oglindă, pentru prosoape hârtie pliată C & M
C & M fold hand towel dispenser, stainless steel mirror shine

10025

Dispenser rolă hârtie profesional podea - metalic
Metalic Dispenser Floor standing for Industrial paper rolls

059212

Dispenser INOX oglindă, pentru hârtie Igienică Jumbo, cu cheie
Jumbo roll hygienic, tissue dispenser, stainless steel mirror shine

10085

28 × 26 × 11 cm
cu cheie / built in key & lock
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Rolă hârtie prosop - albastră
Towel tissue paper blue

12196

Rolă hârtie igienică
Toilet tissue paper

053412

Rolă hârtie prosop - albastră
Towel tissue paper blue

12202

Rolă hârtie prosop - derulare centrală
Kitchen towel roll, center feed

01446

Hârtie igienică albă - Z
Z-fold toilet paper, white

135550

Rolă hârtie industrială albă
White industrial tissue paper

06912

20 cm × 160 m
1.25 kg

DI/E 5/19 cm

26 cm × 296 m
3.00 kg

DI/E 7/28 cm

2 straturi/layers
100% celuloză/cellulose

uz industrial/industrial use

2 straturi/layers
100% celuloză/cellulose

uz industrial/industrial use

2 straturi/layers
12 × 24 cm

180 foi/sheets
100% celuloză/cellulose

2 straturi/layers
26 cm × 296 m
DI/E 5/28 cm

100% celuloză/cellulose
1 rolă/roll

3.6 Kg

2 straturi/layers
25 cm × 300 m
DI/E 5/28 cm

100% celuloză/cellulose
1 rolă/roll

3 Kg

2 straturi/layers
9.5 cm × 170 m

0.50 Kg, DI/E 6/19 cm
100% celuloză/cellulose

24 buc / pcs
2 straturi/layers
9.5 cm × 12 m

100% celuloză/cellulose

20 cm × 160 m
1.25Kg, DE 19 cm

alb/white

36 gr/mp
2 straturi/sheets

100% celuloză/celulose

36 gr/mp
2 straturi/sheets

100% celuloză/celulose

36 gr/mp
2 straturi/sheets

100% celuloză/celulose

23 cm × 33 cm
100 buc/pcs

23 cm × 33 cm
150 buc/pcs

21 cm × 23 cm
160 buc/pcs

21 cm × 24 cm
210 buc/pcs

20.6 cm × 24 cm
150 buc/pcs

21.6 cm × 24 cm
200 buc/pcs

Prosop hârtie C
C-Folded hand towel

014324

Prosop hârtie V
V-Folded hand towel

014220

Prosop hârtie Z
Z-Folded hand towel

135424
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30 cm × 150 m 30 cm × 300 m45 cm × 150 m 45 cm × 300 m

1 rolă / roll 1 rolă / roll

Folie aluminiu uz alimentar

Tea light decorative candles, white, odorless

0947100

Pungi alimentare

Natural food & freezer bags

0061200

Folie aluminiu uz alimentar

Tea light decorative candles, white, odorless

0955100

Pungi alimentare

Natural food & freezer bags

0062200

Pungi alimentare HDPE

Natural food & freezer bags

131830

Pungi alimentare HDPE

Natural food & freezer bags

131930

Pungi alimentare HDPE

Natural food & freezer bags

132030

Pungi pentru pahare cameră hotel
Pouches for cups in hotel rooms

1503100

1 litru/liter
175 × 230 mm

100 buc/pcs

3 litri/liters
225 × 355 mm

50 buc/pcs

165 × 240 mm
0.5 litri/liters

500 buc în rolă/pcs in roll

185 × 290 mm
1 litru/liter

500 buc în rolă/pcs in roll

245 × 340 mm
2 litri/liters

500 buc în rolă/pcs in roll

Pahare albe PP unică folosință
Disposable PP white glasses

0377120

Pungi legume-fructe - HDPE
Fruits and vegetables bags - HDPE

00638

100 ml
100 pcs / buc

200 ml
100 pcs / buc

250 ml
50 pcs / buc

LDPE
14 x 21 cm
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Burete baie dreptunghiular

Rectangular bath sponge

011824

Dischete demachiante bumbac 100%

100% cotton pads

0136

Periuțe de dinți pentru adulți, cu peri din nylon
 L înlătură delicat placa dentară, pentru a obține o senzație de curățenie și finețe.

 ü perii lungi, foarte fini, ajung profund în spațiile interdentare și de-a lungul liniei gingiei, 
fără a răni gingiile.

Adult toothbrush, with nylon hair
 L gently remove plaque, to get a sense of purity and finesse.

 ü very fine brushes reach deep long spaces between the teeth and along the gum with-
out harming gums.

0086288

Periuțe de dinți pentru copii, cu peri din nylon
 L forma specială, având o dimensiune redusă, ușurează periajul pe toate părțile dinților.

 ü peria din material moale curăță eficient și ușor dinții copiilor, masând gingiile, fără a 
provoca răni.

Children toothbrush, with nylon hair
 L the special shape of the brush in a smaller size, eases brushing teeth on all sides, even 

in hard to reach places.
 ü Soft bristles clean children teeth effectively and easily, massaging gums, without caus-

ing harm to their level.

0087288

Bețișoare de bumbac 100%, cutie

100% cotton buds, box

0129120

Bețișoare bumbac cu opritor – copii

Safety cotton buds - for children

0133144

Burete baie masaj dreptunghiular

Rectangular massage bath sponge

011924

Burete baie copii

Bath sponge for children

012224

95 × 15 × 43 mm
1 buc / pc

forme: pește, rață, fluture / shapes: duck, fish, butterfly
1 buc / pc

55 buc / pcs100 buc / pcs 200 buc / pcs

12 buc / pcs
verde, albastru, mov, roșu / green, blue, purple, red

12 buc / pcs
albastru, verde, roșu, roz /blue, green, red, pink

100 buc/pcs

144
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500 ml

500 ml

500 ml

500 ml 500 ml

500 ml

1 l 1 l 1 l

Ulei de masaj NEUTRU
 ü pentru rezultate terapeutice

Neutral Massage Oil
 ü for therapeutic results

1206-NRL12

Ulei de corp cu Ceai Verde
 ü efect antioxidant; protejează pielea de radicalii liberi 

și reduce efectul de îmbătrânire; asigură fermitatea pielii

Green Tea Body Oil
 ü antioxidant; protect the skin from free radicals; reduce 

the effect of aging, ensure the firmness of skin

1215-CEV24

Ulei de corp cu Argan
 ü efect anti-îmbătrânire; bogat în vitamina E; ajută la re-

generarea celulelor; lasă pielea elastică și hidratată

Argan Body Oil
 ü anti-aging effect; rich in vitamin E; help cell regenera-

tion; leaving the skin elastic and moisturized

1215-ARG24

Ulei de corp Relaxant
 ü cu Mint, Rozmarin, Eucalypt si Lavanda, efect tonifiant 

și relaxant pentru musculatură; antistress

Relaxing Body Oil
 ü with Mint, Rosemary, Eucalyptus and Lavender; Tonic 

and relaxing effect for muscles

1215-RLX24

Ulei de masaj pentru picioare obosite 

(cu mentă, eucalipt și extract de arnică)
 ü efect antiinflamator și tonifiant; pentru picioare obosite 

și articulații dureroase

Feet massage oil with Peppermint, 
Eucalyptus and Arnica extract

 ü anti-inflammatory and tonic effect; for tired legs and 

painful joints

1215-PIC24

Ulei de corp cu Gălbenele
 ü efect hidratant pentru piele deteriorată; bogat în vitamina 

E; ajută la regenerarea celulelor; lasă pielea  elastică și hidratată

Marigold Body Oil
 ü moisturizing for damaged skin; rich in vitamin E; help 

cell regeneration; leaving the skin elastic and moisturized

1215-GLB24

Loțiune de masaj NEUTRA
 ü pentru tratamente îndelungate

Neutral Massage Lotion
 ü for long treatments 

1216-NRL12

Cremă de masaj NEUTRA
 ü pentru ședințe lungi și piele sensibilă

Neutral Massage Cream
 ü for long sessions and sensitive skin

1217-NRL12

Ulei de masaj OLEOTHERM
 ü cu efect de încălzire

OLEOTHERM Massage Oil
 ü with heating effect

1206-OTH12
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PE, 130 de foi × 38.5 cm
130 sheets × 38.5 cm

2 straturi laminate
2-ply tissue, laminated

100 buc

395 foi × 38 m
395 sheets × 38 m 

58 cm × 150 m

30 × 30 cm

68 cm × 150 m

33 × 43 cm

2 straturi de hârtie
2 ply tissue

2 straturi de hârtie
2 ply tissue

50 cm × 100 m 60 cm × 100 m 50 cm × 50 m50 cm × 46 m 60 cm × 46 m 50 cm × 50 m

90 × 100 cm

Cearceaf pat nețesut

Nonwoven bed cover

01526

Dispenser Rolă Cearceaf - metalic

Stainless steel dispenser for medical paper rolls – metallic

059312

Mușama Cauciuc pentru pat de consultație sau tratament

Synthetic rubber bed cover for consultation 

or treatment procedures

1191100

Cearceaf hârtie PREMIUM

Medical bed sheet

0532
Cearceaf hârtie PREMIUM

Medical bed sheet

0533

Acoperitor PPSB pentru protecția 

zonei capului la masa de masaj

PPSB massage table head cover

123910

Cearceaf polietilenă - Hârtie + PE

Medical bed sheet - Paper + PE

0141
12 6 66 6 6

10 buc/pcs
90 × 225 cm

Cearceaf pat PPSB cu elastic la colțuri

PPSB Bed cover with elsatic in 4 corners

015010
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Halat baie cu guler 100% bumbac flaușat alb

Bathrobe with collar, 100% cotton double twisted thread

1343-XL10

Halat baie cu guler 100% bumbac flaușat alb

Bathrobe with collar, 100% cotton double twisted thread

1353-XL10

450 gr / m2

1 buc / pc

350 gr / m2

XL
1 buc / pc

40 × 60 cm
alb / white
25 buc / pc

cearceaf / flat sheet - 220 × 260 cm

husă pilotă / duvet - 180 × 210 cm
2 fețe pernă / 2 pillowcases -  50 × 70 cm

alb / white
1 set pentru 2 persoane / 1 set for 2 persons

cearceaf / flat sheet - 170 × 240 cm

husă pilotă / duvet - 150 × 210 cm
2 fețe pernă / 2 pillowcases -  50 × 70 cm

alb / white
1 set pentru 1 persoană / 1 set for 1 person

450 gr / m2

XL
1 buc / pc

Prosop 100% bumbac flaușat alb

Bath towel 100% cotton double twisted thread

1342
Prosop 100% bumbac flaușat alb

Bath towel 100% cotton double twisted thread

1352

30 × 50 cm 30 × 50 cm50 × 90 cm 50 × 90 cm70 × 140 cm 70 × 140 cm

300 250100 8050 40

600 gr / m2

1 buc / pc

Pungă LDPE lenjerie murdară pentru hotel

LDPE Laundry bag for hotel

14284

Lenjerie de pat 100% bumbac

Bed bag linen 100% cotton

144810
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Prima Set hotel 1

Prima Hotel 1 set

0388100

Cască de duș în cutiuță de carton
Shower cap in carton box

0385100

Prima Set hotel 2
Prima Hotel 2 set

0389100

Set de cusut
Sewing kit

03861000

Încălțător plastic
Plastic shoe horn

0883500

Pungi hârtie cerată de hotel 
pentru tampoane igienice
Hotel paper bags for sanitary napkins

130735

Antifoane PRIMA
PRIMA Ear plugs

0355100

Săpun de hotel
Hotel soap

0383-15500

Șampon de hotel

Hotel shampoo

0384-PLI500

Burete siliconat 

pentru pantofi

Shoe sponge

0882-BUR500

Șampon de hotel

Hotel shampoo

0384-STI500

Săpun de hotel
Hotel soap

0383-10500

Piepten
Comb

1290-13500

4 bețișoare de bumbac / 4 cotton buds

hârtie plisată / pleat-wrapped

15 gr

plic / sachet

10 ml

sticluță plastic / plastic bottle

20 ml

punguță / sachet

10 gr

în plic de celofan / packed in plastic bag

13 cm

4 bețișoare și 4 dischete de bumbac

4 cotton buds and 4 cotton pads

11.5 × 26 cm

100 buc/pcs

Pahare transparente 
de unică folosință
Disposable PS 
transparent glasses

036240

180 ml

25 pcs / buc

ambalate individual / 

individually packed

Periuță de dinți 17 cm
Hotel toothbrush, 17 cm

0504100

packed in flow pack
transparent

medium
1 pc

ambalaj flow pack
transparent

duritate medium
1 buc
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Formular nepersonalizat

Registration form

0246100

Semn ”Nu deranjați!” / ”Aranjați camera!”

”Do not disturb!” / ”Clean the room!” sign

0884100

închis / close toe deschis / open toe

închis / close toe

Papuci frotir cu talpă Eva

Terry cotton slippers

0387100

Papuci hotel talpă Eva

Hotel slippers with Eva sole

1407500

1 pereche / 1 pair
10.5 × 28 cm

100 gr/mp
2 buc. pungă  / 2 pcs per bag

închis / close toe deschis / open toe

50 buc / pcs 50 buc / pcs

Papuci PPSB - unică folosință

PPSB Disposable slippers

0149500

Papuci polistiren expandat

Expanded plastic slippers

096710

comozi și puternic absorbanți datorită texturii de frotir

comfortable and highly absorbant because of the terry cotton texture

cabinete medicale, clinici, laboratoare analiză

medical offices, clinics, laboratories of analysis

față PPSB, albi

PPSB, white

interdeget, albi

interfingers, white

“Fișă anunțare sosire și plecare”

A5, 2 file hârtie autocopiativă, 100 seturi

A5 format, 2 files carbonpaper, 100 sets
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Bandă adezivă
Adhesive Tape

1297100

CD neprintabil 
CD WR

1299100

Caiet 50 pagini format A6 
50 pages A6 format notebook

0941100

Creion din lemn
Wooden pencil 

0940288

DVD+R neprintabil
DVD+R unprintable

1300100

Plicuri CD/DVD cu fereastră
CD/DVD Envelopes 

1301100

Hârtie copiator A4
Copy Paper A4

1298100

48 mm × 60 m

43 µ

transparent

6 role / rolls

A4

80 gr/mp

500 coli / sheets

1 set

CD-R 80 min

700 MB

25 buc

DVD+R 120 min 8x

4.7 GB

100 buc

100 buc

A6 - 10 x 15 cm

50 pagini / pages
8.5 cm

Rola termică pentru case 
de marcat, netipărită
Thermal cash register roll, unprinted

1700

1 rolă/roll

27,5 × 18 × 12 mm

512

1 rolă/roll

37 × 30 × 12 mm

252




