Catálogo Prevenção

COVID-19

Preserve a saúde do seu
funcionário, cliente e colaboradores,
ajudando a diminuir a disseminação
do vírus .com itens de proteção.

TOTEM

dispenser ECO

ESTRUTURA PERSONALIZADA
FUNCIONÁRIOS PROTEGIDOS
SUA MARCA EM DESTAQUE

Base
• 30
• 30
• 23

MDF 6mm
cm de largura
cm de profundidade
cm de altura

Torre em MDF de 15 mm
• 15 cm de largura
• 15 cm de profundidade
• 89 cm de altura
Altura total do totem 102 cm.
Sistema de pressão com pedal em MDF no
sistema excêntrico.
Reservatório com capacidade para 1L
de álcool em gel ( Já acompanha).
Porta de acesso pra
recarga com fechadura.
Personalização de acordo com a
preferência do cliente.

TOTEM DISPENSER PLUS
Com estrutura 100% personalizável, estampamos sua
marca no equipamento e fazemos da sua empresa a
grande protagonista.

Basta acionar o PEDAL
do TOTEM que o álcool
é aplicado diretamente
nas mãos

ou 3 litros

Regulador de dosagem

Ferramenta ideal para auxiliar na segurança
e proteção de seus clientes, colaboradores e parceiros!

TAPETE

sanitizante
Como Usar
Prepare a solução
sanitizante:
500ml de água +
1 colher de sopa de
água sanitária

Coloque o tapete sanitizante
na área externa do ambiente e
aplique a solução por toda
a superfície até ﬁcar
totalmente úmido.
1- Passe primeiramente a
sola do calçado na parte
HIGIENIZAR
2 -Logo após passe pela
outra parte SECAR para retirar
o excesso da solução!

TAPETE SANITIZANTE

TAPETE SANITIZANTE 038
Tapete Desinfetante Sanitizante Higienizador Antivírus.
produzido em vinil (PVC), não mancha,
possui borda vedante que impede o vazamento
de líquidos, espessura de 10mm,
é antiderrapante e antichama.
Mediddas: 0,38 x 0,58cm

TAPETE
SANITIZANTE

DUO
O capacho sem nenhuma aplicação já reduziria 85%
da contaminação, mas com
o cloro aplicado aumenta a porcentagem da proteção.
Medidas: 0,70 X 1,00 M

ÁLCOOL EM GEL

O Modelo
ideal
para sua
MARCA

ÁLCOOL GEL F60
Álcool em gel 70° com glicerina.
Perfeito para levar na bolsa ou nécessaire,
ele é o cuidado necessário em qualquer lugar
Fornecido em embalagem
plástica com tampa ﬂiptop. 60g

ÁLCOOL GEL 60ML
Álcool em gel 70° 60ml.
Perfeito para levar na
bolsa ou nécessaire,
Fornecido em embalagem
plástica com tampa ﬂiptop.

ÁLCOOL EM GEL
ÁLCOOL GEL F100
Álcool em gel 70° com glicerina.
Perfeito para levar na bolsa ou nécessaire,
Cuidado necessário em qualquer lugar
Fornecido em embalagem
plástica com tampa ﬂiptop. 100g

ÁLCOOL GEL F500
Álcool em gel 70° 500g.
Fornecido em embalagem
plástica com tampa ﬂiptop.

Pode ser fornecido
também com Válvula PUMP

ÁLCOOL SPRAY
F100
Álcool líquido 70°.
Perfeito para levar na bolsa ou
nécessaire.
Cuidado necessário em qualquer
lugar. Fornecido em embalagem
plástica spray
100ml

ÁLCOOL GEL F5
Álcool em gel 70° possui em sua formulação
Glicerina, que é um agente poderoso
na hidratação e maciez das mãos
5 LITROS

Pode ser fornecido
também com Válvula PUMP

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO
Muito Conforto e Qualidade

MÁSCARA CONFORT
Máscara em tecido com dupla camada.
Interior 100% algodão e Dry na parte externa.
Com elástico confortável.
Embaladas e higienizadas individualmente.

MÁSCARA CONFORT
TRIPLA CAMADA
Máscara em tecido com tripla camada.
Interior 2 camadas 100% algodão
e Dry na parte externa.
Com elástico confortável.
Embaladas e higienizadas individualmente.

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO
MÁSCARA DUPLO DRY
Máscara anatômica camada dupla em
tecido dry interno e externo .
Elástico confortável.
Higienizada a 60º e embaladas individualmente.

MÁSCARA SPORT
Máscara reutilizável camada única, em dry.
Alça confortável.
Higienizada a 60º e embaladas individualmente.

MÁSCARA FACE SHIELD
Máscara de proteção
facial reutilizável
em pet transparente.
Fácil higienização

MÁSCARA TNT TRIPLO M40
Fornecido também
com
DUPLA CAMADA

Máscara em TNT.
Modelo Anatômico com tripla camada
de TNT entre 35 ou 40 gramas.
Com elástico confortável, embaladas
e higienizadas individualmente.
COM CLIPE NASAL

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO
MÁSCARA
MICROFIBRA 772
Máscara anatômica reutilizável, produzida
em duas camadas de microﬁbra sintética e
uma camada ﬁltrante, acompanha elástico látex
ajustável de 95 cm de comprimento.
Máscara enquadrada na Classe I,
isenta de CBPF conforme disposto na RDC Art. 24,
produto em conformidade com INMETRO 102.

MÁSCARA TNT SMMMS
COM CLIPE NASAL
Máscara descartável TNT SMMMS,
tecido em conformidade com
resolução da Anvisa.
A máscara possui clipe nasal e
é resistente a água, contendo 96% de ﬁltro.
OBS.: EMBALAGEM COM 50

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE

KITS DE PREVENÇÃO
NECESSAIRE MÁSCARAS
Necessaire em PVC, com divisória
para MÁSCARA SUJA E LIMPA.
Medidas 20 X 15
Fechamento em ziplock.

KIT PREVENÇÃO BRONZE
Kit de Prevenção contendo:
1 necessaire plástica personalizada,
1 máscara camada dupla
(100% algodão internamente e tecido dry externo)
embalada e higienizada individualmente,
1 álcool em gel 70% de 60ml personalizado.

KIT PREVENÇÃO GOLD
Kit de Prevenção contendo:
1 necessaire plástica personalizada,
1 máscara camada dupla personalizada
(100% algodão internamente e tecido dry externo)
embalada e higienizada individualmente,
1 álcool em gel 70% de 60ml e
1 álcool spray 70% de 100ml personalizado.

Preserve a saúde do
seu funcionário,
cliente ou colaborador
ajudando a diminuir a
disseminação do vírus.

