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OCHRANNÝ ŠTÍT NA OBLIČEJ
s páskem okolo hlavy

CERTIFIKACE:

CERTIFIKACE:

EN 166 : 2001

OEKO-TEX
CLASS II

Anhang II der PSA-Verordnung
(EU) 2016/425

MADE IN

GERMANY

Premium Quality

- Ochrana celého obličeje (pusa, nos, oči)
- Pohodlné použití díky měkké podložce na čele
- Snadno nastavitelný díky elastickému pásku
- Maximální pohyb hlavy
- Vhodné pro použití s brýlemi.
- Optimální cirkulace vzduchu zabraňuje zamlžení štítu
- Jedna univerzální velikost
- Možnost výměny ochranné chirurgické roušky
bez sundání štítu na obličeji
- K dispozici jsou náhradní štíty
Art.No. 4798000100

Jemný a pevný
chránič čela (15 mm)

Snadné nastavení
pro dokonalé
uchycení

Vyměnitelný
štít

NÁHRADNÍ ŠTÍTY NA OBLIČEJ OD FIRMY
RENZ

10 Pieces
Art.No. 4798000110

DĚTSKÉ

NÁHRADNÍ ŠTÍTY PRO OCHRANNÝ
ŠTÍT NA OBLIČEJ OD FIRMY RENZ
Length 158cm 10 pieces

Art.No. 4798000112

This is not medical equipment.
Used alone it is not suﬃcient to protect from infections. The additional use of a
surgical mask is highly recommended.
Protective face shield is certiﬁed to:
EN 166.2001 PSA/Rev. 01 2.4.2020 – Test principles COVID-19 threat:
(EU) regulation 2016/425 PSA (March 9 th 2016) Category II (March 9 th 2016) according to Annex II
certiﬁed by ECS – 1120-ECS-20 as of April 17th 2020

ECS type approval– 1120-ECS-20 / MR
11201-ECS-20

OCHRANNÝ ŠTÍT NA ÚSTA I NOS
1x Úchytka brady, 2x štíty, 4x Upevňující gumičky za uši

ZERTIFIZIERT NACH
CERTIFIKACE:

OEKO-TEX
CLASS II

MADE
MADE IN

GERMANY

Premium Quality

- Zakrytí pokrývá nos a ústa
- Účinně zadrží kapičky z úst a nosu
- Výraz obličeje a čtení rtů je viditelné bez omezení
- Idealní, aby Váš přátelský úsměv byl viděn (pohostinství/ servis/ salony krásy/ kadeřnictví)
- Žádné zhoršení pole vidění
- Brýle se nezamlžují
- Extremně lehká konstrukce pro vysoký komfort nošení
- Ergonomická podpora brady pro bezpečné a pohodlné držení
- Univerzální velikost – vhodné pro dospělé a děti
- Podpěra brady a štít lze dezinfikovat několikrát denně
- K dipozici jsou náhradní štíty
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiállů šetrných k pokožce
- Made in Germany
Art.No. 4798000101

Ergonomicky tvarovaná
podpora brady pro vysoký
komfort nošení

Elastické upevňující
gumičky za uši

Náhradní
štít

NÁHRADNÍ ŠTÍTY + UPEVŇUJÍCÍ
R
GUMIČKY
F
FOR
RENZ
P
OCHRANNÝ
ŠTÍT NA
M
ÚSTA I NOS
10 kusů
Ar
Art.No.
4798000111

This is not medical
ical equipment.
equipment.
Used alone it is not suﬃcient to protect from infections.
a
The additional
use of a surgical mask is highly recommended.
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ÚCHYTKA NA ROUŠKU A OCHRANNÝ ŠTÍT
Použití na roušku upevňující za uši nebo RENZ OCHRANNÝ ŠTÍT NA ÚSTA I NOS

- Vyrobeno z ohebného plastu
- Snadné čištění / dezinfekce (sterilizovatelné do 134°C)
- Neomezené použití
- Zvýšený komfort při nošení roušky nebo štítu
- Navrženo pro brýle, sluchátka, štíty
- Čtyři úrovně nastavení velikosti
- Zabraňuje proti bolesti uší, podráždění, zánětu a otevřeným ranám na zadní
straně uší
- Protiskluzový design
- Kombinovatelný se všemi standardními ochrannými maskami, rouškami na ústa
a nos
- Made in Germany
Art.No. 4798000130

Lze využít na většinu
ochranných pomůcek

4 úrovně nastavení

Žádné bolesti za
ušima

Premium Quality

MADE IN

GERMANY
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DÁVKOVAČ NA DEZINFEKCI
BEZKONTAKTNÍ SENZOR
- Bezkontaktní dezinfekce rukou pomocí vestavěného
infračerveného senzoru
- Ochrana proti křížové kontaminaci
- Jemný, účinný postřik, ale ekonomická dávka
- Žádný kapající odpad z dávkovače
- Snadno přístupná doplňovací nádrž s objemem 1000 ml
- Hladina naplnění lehce viditelná
- Jednoduchá a rychlá montáž na zeď nebo na hliníkový podstavec
- Popisky na dávkovači jsou odolné vůči špatnému počasí a
přílišném záření sluníčka
- Provoz na baterie (včetně 4x CC dětských baterií)
- Možné napájení (není součástí dodávky)

Art.No. 4798000200 Desinfektionsspender

Jemný, velkoplošný
postřik sprejem

Kapacita
1000 ml

VYSOCE KVALITNÍ DEZINFEKČNÍ
PROSTŘEDEK (1000 ml)
- Reﬁll bottle for RENZ Disinfectant Dispenser
- Jemný k pokožce, i přes časté používání
- Zabíjí komplexní spektrum bakterií, hub, kvasinek a
nekteré viry
- Obsah ethanolu 70%
MADE IN

GERMANY

Art.No. 4798000300

Premium Quality

HLINÍKOVÝ PROFIL NEBO NEREZOVÝ STOJAN
NA DEZINFEKČNÍ DÁVKOVAČ
K dispozici jednotlivě nebo v
sadě s dávkovačem
dezinfekčních prostředků
- Pro mobilní použití
- Vhodné pro vnitřní a venkovní použití
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Vysoce kvalitní, stabilní konstrukce vyrobená z hliníku nebo nerezové ocely
- Pogumovaný podstavec pro lepší stabilitu
- Rychlé a snadné čištění
- K dispozici jednotlivě nebo v sadě s dezinfekčním dávkovačem
m hliník
aluminium
/ 120 cm
s
- Výška: 140 cm
/ 120 proﬁles
cm nerezová
ocelstainless
/ 48 cm stojánek
na stůl z nerezové
ocely.

Art.No.
479800021 Stojan nerezová ocel +
4798000212
479800020 Dezinfekční dávkovač
4798000200

Art.No.
proﬁle
4798000210 Hliníkový stojan
+ stand +
ntdávkovač
dispenser
4798000200 Dezinfekční

MADE IN

GERMANY

Art.No.
4798000214 Stojánek na stůl nerezová ocel
4798000200 Dezinfekční dávkovač

POMOCNÍK – „BUDDY“
MULTI-HYGIENOCKÝ
POMOCNÍK S DOTYKOVÝM
PEREM
- Bezkontaktní použití: otevíráte,zmáčknete,
tlačte, táhněte, otáčejte, zavěšujte a zapisujte na
dotykových obrazovkách
- Zabraňuje přímý kontakt s kontaminovanými povrchy
- Ochrana proti předmětům kontaminovaným bakteriemi a viry
- Integrované dotykové pero
- Velmi pevný díky konstrukci vyztužené uhlíkovými vlákny
- Rychlé a snadné čištění
- Pro zlepšení hygieny v každodenním životě
- Ekologická alternativa k jednorázovým rukavicím
- Široká škála použití: otevírání dveří a oken, používání dotykové obrazovky, zmáčknutí
výtahových tlačítek, PIN klávesnic a bankovních terminálech, otevření skříní, používání
zásuvek a vypínačů. Stejně tak v koupelnách: otevírání a zavírání víka od WC, vodovodní
baterie nebo dávkovačů na mýdla.
- Made in Germany

MADE IN

GERMANY

Art.No. 4798000155

Premium Quality
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Dvojitá fixace pro
pevné a bezpečné
držení

Dostupné ve dvou
barvách
Bílá / umbra šedá

MADE IN

GERMANY
V páru levá / pravá

HYGIENICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ BEZ POMOCÍ RUKOU
POUZE ZA POUŽITÍ PŘEDLOKTÍ
- Ergonomické připevnění na kliky
- Perfektní podpora pro hands-free otevírání a zavírání dveří
- Jednoduchá a rychlá instalace na stávající kliky na dveřích
- Uchyty pevně a bezpečně drží kliku pomocí dvojitých upevňovacích bodů
- Vhodný pro všechny běžné kliky od dveří
- Vyrobeno z nehořlavého plastu (ﬁre protection class B1 according to DIN 4102-1)
- Rychlé a snadné čištění
- Odolný vůči chemickým čistícím prostředkům
- Výrazné snížení rizika infekce
- Levná alternativa k plně automatickým dveřím
- Ideální pro všechny veřejné budovy, jako jsou kanceláře, instituce, školy, nemocnice, tělocvičny,
restaurace atd..

Premium Quality

1 Pár (levý/pravý), umbra šedá
Art.No. 4798000150

1 Pár (levý/pravý), bílý
Art.No. 4798000151
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