
Nabídka dezinfekčních a ochranných prostředků EMADO Hradec Králové, s.r.o.

obj. číslo název zboží popis
prodejní cena 

bez DPH

prodejní cena s 

DPH
fotografie produktu

402525 ISOLDA dezinfekce 5 l bezoplachová

Dezinfekční prostředek na alkoholové bázi, s velmi dobrou dermální 

tolerancí, který je určený k přímému použití pro hygienu a dezinfekci 

pokožky.

Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších 

epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské 

provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství 

apod.

Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů. 

Má pH neutrální.

Objem 5 l

699,00 Kč 845,79 Kč

944244 Čistící gel antibakteriální 500 ml bezoplachový

Dezinfekční prostředek na ruce na bázi ethanolu.

Ethanol je účinná dezinfekční látka, která působí na trvalou i 

přechodnou mikroflóru pokožky.

Atestováno.

Obsahuje i hydratační složky, které pečují o pokožku.

Lze ho proto doporučit i tam, kde se vyžaduje časté mytí rukou.

Prostředek má virucidní účinky.

Objem 500 ml

164,46 Kč 199,00 Kč

944278 Dezinfekční gel Čisté ruce 200 ml bezoplachový

Čistící gel na ruce s dezinfekčním účinkem alkoholu.

Obsahuje 70 % ethylalkoholu, u kterého je prokázána vysoká 

dezinfekční účinnost. Glycerin a Aloe vera zvlhčují a zjemňují pokožku.

Obsah 200 ml

90,08 Kč 109,00 Kč

Dezinfekce na ruce, mýdla, ubrousky a aplikátory
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248287 ISOLDA dezinfekce 500 ml bezoplachová

Dezinfekční prostředek na alkoholové bázi, s velmi dobrou dermální 

tolerancí, který je určený k přímému použití pro hygienu a dezinfekci 

pokožky.

Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších 

epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské 

provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství 

apod.

Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů. 

Má pH neutrální.

Objem 500 ml

81,82 Kč 99,00 Kč

944117 ISOLDA dezinfekce 100 ml bezoplachová

Dezinfekční prostředek na alkoholové bázi, s velmi dobrou dermální 

tolerancí, který je určený k přímému použití pro hygienu a dezinfekci 

pokožky.

Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších 

epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské 

provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství 

apod.

Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů. 

Má pH neutrální.

Objem 100 ml

23,97 Kč 29,00 Kč

944118 ISOLDA dezinfekce 70 ml beoplachová

Dezinfekční prostředek na alkoholové bázi, s velmi dobrou dermální 

tolerancí, který je určený k přímému použití pro hygienu a dezinfekci 

pokožky.

Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších 

epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské 

provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství 

apod.

Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, kvasinek a virů. 

Má pH neutrální.

Objem 70 ml

23,97 Kč 29,00 Kč

929815 Dezinfekční gel na ruce Sanytol 75 ml

praktický čistící a dezinfekční prostředek bez vody a mýdla

účinný i pro odstranění zápachu

ničí 99,9 % virů, bakterií a plísní

pH neutrální, hypoalergenní

objem: 75 ml

81,82 Kč 99,00 Kč
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310523 Sanytol dezinfekční gel na ruce 250ml

objem 250 ml • odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neutralizuje 

zápach • hypoalergenní • obohaceno o přírodní výtažky ze zeleného 

čaje • poskytuje dokonalou hygienu • Sanytol gel čistí a dezinfikuje 

ruce bez vody a mýdla • druh: gel na ruce

119,00 Kč 143,99 Kč

219038 Dezinfekční gel na ruce Nexcare 25 ml

rychleschnoucí dezinfekční gel na ruce • odstraňuje nečistoty bez 

použití vody nebo mýdla • obsahuje 70% Ethanolu (ničí 99,9% bakterií 

a virů, během 30 vteřin účinný proti adenovirům typu 5, rotavirům a 

murinním norovirům (virální gastroenteritis), chřipkovému virovému 

kmeni A NIBRG14 [H5N1] a porcinnímu kmeni [H1N1] (prasečí 

chřipka), virům herpes typu 1, HIV-1, SARS koronavirům a virům 

hepatitidy B a C) • objem: 25 ml

65,00 Kč 78,65 Kč

401629 Dezinfekční gel na ruce Nexcare 75 ml

rychleschnoucí dezinfekční gel na ruce • odstraňuje nečistoty bez 

použití vody nebo mýdla • obsahuje 70% Ethanolu (ničí 99,9% bakterií 

a virů, během 30 vteřin účinný proti adenovirům typu 5, rotavirům a 

murinním norovirům (virální gastroenteritis), chřipkovému virovému 

kmeni A NIBRG14 [H5N1] a porcinnímu kmeni [H1N1] (prasečí 

chřipka), virům herpes typu 1, HIV-1, SARS koronavirům a virům 

hepatitidy B a C) • objem: 75 ml

139,00 Kč 168,19 Kč

401458 Gel dezinfekční na ruce 3M Nexcare 500ml

rychleschnoucí dezinfekční gel na ruce • odstraňuje nečistoty bez 

použití vody nebo mýdla • obsahuje 70% Ethanolu (ničí 99,9% bakterií 

a virů, během 30 vteřin účinný proti adenovirům typu 5, rotavirům a 

murinním norovirům (virální gastroenteritis), chřipkovému virovému 

kmeni A NIBRG14 [H5N1] a porcinnímu kmeni [H1N1] (prasečí 

chřipka), virům herpes typu 1, HIV-1, SARS koronavirům a virům 

hepatitidy B a C) • objem: 500 ml

350,00 Kč 423,50 Kč

402498 Dezinfekce na ruce 28ml Kores

objem 28 ml • rychleschnoucí antivirový roztok pro dezinfekci rukou 

bez vody a mýdla • virucidní účinek • na bázi alkoholu • vyrobeno dle 

doporučené receptury WHO

7,44 Kč 9,00 Kč

Stránka 3



944242 Dezinfekční sprej SPURON 10 ml bezoplachový

Antibakteriální sprej v lahvičce.

Desinfekční sprej rukou (desinfekce)

Obsah: 10 ml

Složení:

ANTI-COVID

67% alkohol (isopropyl)

destilovaná/převařená voda

peroxid vodíku

27,00 Kč 32,67 Kč

310614 Mýdlo s antibakteriální přísadou Isolda tekuté 5 l

mýdlo s antibakteriální přísadou k běžné a preventivní hygieně rukou 

• vyvážená receptura s extraktem šalvěje a chlorhexidin glukonátem 

má výbornou dermální snášenlivost a předurčuje toto mýdlo pro 

nejnáročnějšího spotřebitele • mýdlo je decentně parfemováno

369,00 Kč 446,49 Kč

944047 TEK.MYDLO VIONE antibakteriální bílé 5l

Tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou

Jedná se o kosmetický přípravek, nemá atest dezinfekční účinnosti, 

pouze obsahuje přísadu Triclosane.

Objem 5 l

114,88 Kč 139,00 Kč

944048 TEK.MYDLO VIONE antibakteriální 500ml pumpička

Tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou

Jedná se o kosmetický přípravek, nemá atest dezinfekční účinnosti, 

pouze obsahuje přísadu Triclosane.

Objem 500 ml

30,80 Kč 37,27 Kč

310640
Isolda tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou 500 

ml

objem 500 ml • výrobky systému MEDISPENDER jsou vhodné do 

většiny pákových dávkovačů dostupných na trhu nebo se mohou 

použít i samostatně s dávkovací pumpou • etikety výrobků obsahují 

velký přehledný nápis, co je uvnitř láhve, natočením etikety nápisem 

dopředu (do průhledného okna dávkovače) se každému uživateli 

usnadní rozhodování, který přípravek si má nadávkovat

85,00 Kč 102,85 Kč

401085 Sanytol dezinfekční mýdlo do kuchyně 250ml

objem 250 ml • odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neutralizuje 

zápach • hypoalergenní • obohaceno o přírodní výtažky ze zeleného 

čaje • poskytuje dokonalou hygienu • Sanytol gel čistí a dezinfikuje 

ruce bez vody a mýdla • druh: mýdlo do kuchyně

65,00 Kč 78,65 Kč
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401084 Sanytol dezinfekční mýdlo hydratační 250ml

objem 250 ml • odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neutralizuje 

zápach • hypoalergenní • obohaceno o přírodní výtažky ze zeleného 

čaje • poskytuje dokonalou hygienu • Sanytol gel čistí a dezinfikuje 

ruce bez vody a mýdla • druh: mýdlo hydratační

65,00 Kč 78,65 Kč

944166 Aplikační ředicí lahev 1l
Sada aplikačních lahví 1 l je určena k odlévání z kanystrů, přípravě a 

distribuci roztoků profesionálních čisticích prostředků.
25,00 Kč 30,25 Kč

941106 Rozprašovač do lahve
Rozprašovač slouží pro dávkování čisticího prostředku ve formě 

jemného aerosolu.
12,40 Kč 15,00 Kč

950700 Láhev PET s pumpičkou 250ml

Prázdná láhev s pumpičkou

Vhodná pro aplikaci dezinfekčních protředků, mýdel apod.

Objem 250 ml

31,00 Kč 37,51 Kč

310851 Vlhčené ubrousky Rewell antibakteriální

vlhčené ubrousky na každodenní mytí rukou • jemně odstraňují 

nečistoty z pokožky, ošetřují a chrání • jsou ideální pro použití při 

cestování • 20 ks v balení • použití: antibakteriální

47,00 Kč 56,87 Kč
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944364
Bezdotykový stojan na dezinfekci s pedálem + 5l 

dezinfekce

Celokovový, samostatně stojící stojan pro automatické bezdotykové 

dávkování dezinfekčního prostředku na ruce ve formě tonika za použití 

pedálu.

Použití:

Kvalitní povrchová úprava a použité materiály umožňují umístit stojan do 

vnitřních i venkovních prostor (doporučené krytí před deštěm a přímým 

sluncem).

Vlastnosti:

• moderní kompaktní design s možností výběru barevného schématu

• snadná údržba a obsluha

• bezdotykové dávkování bezoplachové biocidní dezinfekce na ruce

• možnost nastavení objemu jedné dávky dezinfekce v rozsahu od 1,4 ml do 

2,5 ml

• garantovaných až 3.500 dávek z jednoho 5litrového kanystru dezinfekce

• integrovaná odpadní nádoba i nádoba s náplní jsou uvnitř těla stojanu s 

jednoduchým uzamykatelným přístupem bez použití nářadí

• rozměry: podstavec 450 x 350 mm, výška 1420 mm, stojan 205 x 147 mm

• váha 21,7 kg

7 499,00 Kč 9 073,79 Kč

950591
Bezdotykový stojan na dezinfekci bez pedálu + 5l 

dezinfekce

Celokovový, samostatně stojící stojan pro automatické bezdotykové 

dávkování dezinfekčního prostředku na ruce ve formě tonika za použití 

fotobuňky - bateriový provoz (4xAA) / adaptér (napájení ze sítě) - není 

součástí balení

pro bateriové řešení je doporučená výměna baterií (4xAA) po cca 1.000 

dávkách

Použití:

Kvalitní povrchová úprava a použité materiály umožňují umístit stojan do 

vnitřních i venkovních prostor (doporučené krytí před deštěma a přímým 

sluncem).

Vlastnosti:

• moderní kompaktní design s možností výběru barevného schématu

• snadná údržba a obsluha

• bezdotykové dávkování bezoplachové biocidní dezinfekce na ruce

• možnost nastavení objemu jedné dávky dezinfekce v rozsahu od 1,4 ml do 

2,5 ml

• garantovaných až 3.500 dávek z jednoho 5litrového kanystru dezinfekce

• integrovaná odpadní nádoba i nádoba s náplní jsou uvnitř těla stojanu s 

jednoduchým uzamykatelným přístupem bez použití nářadí

• rozměry: podstavec 450 x 350 mm, výška 1420 mm, stojan 205 x 147 mm

• váha 21,7 kg

7 900,00 Kč 9 559,00 Kč
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401087 Sanytol univerzální 1000 ml

odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neobsahuje chlór • čistí a 

dezinfikuje plochy tím, že ničí škodlivé mikroby • vhodné na všechny 

plochy v domácnosti i kanceláři, WC, sanitární zařízení, dřezové sifóny, 

plastové a porcelánové předměty • zanechává plochy lesklé a celou 

vaši domácnost provoněnou svěží a příjemnou vůní • biologicky 

odbouratelné • druh: láhev • obsah: 1000 ml

99 119,79

944142 Krystal dezinfekce podlah 750 ml

Tekutý prostředek pro mytí a dezinfekci podlah bez obsahu chloru 

určený k likvidaci bakterií, plísní a nežádoucích zápachů.

Spektrum dezinfekčního účinku při doporučeném dávkování:

Baktericidní, TBC (30 min): 300- 400 ml přípravku do vědra s 5 l vody

Fungicidní (30 min): 300- 400 ml přípravku do vědra s 5 l vody

47,11 Kč 57,00 Kč

402513 KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ ALKOHOLOVÝ ČISTIČ 80%

Univerzální čisticí prostředek vhodný na všechny povrchy založený na 

bázi vysokého obsahu alkoholu.

Výrobek je příjemně parfemován.

Přípravek obsahuje 79,6% alkoholu a 0,2% peroxidu vodíku.

Objem 750 ml

59,00 Kč 71,39 Kč

310647 Krystal Univerzální dezinfekce 750 ml

objem 750 ml • tekutý čisticí a dezinfekční prostředek pro přímou 

aplikaci postřikem • určený pro dezinfekci a čištění ploch předmětů a 

nástrojů, v domácnostech i v průmyslu • používá se i v oblastech 

epidemiologicky závažných, například holičství, kadeřnictví, kosmetika, 

masérské salony, solária, fitness studia, sauny, bazény a podobně • 

vyniká vysokou rychlostí účinku – po 1 minutě působení jsou plochy 

dezinfikovány • je příjemně parfémovaný, neobsahuje chlór

78,00 Kč 94,38 Kč

Úklidové a dezinfekční prostředky
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402514 Univerzální dezinfekční čistič Well Clean 750ml

objem 750 ml • bez chlóru • příjemná parfemace • odstraňuje 99,9% 

nažádoucích mikrorganizmů • použití ve zdravotnictví, veřejných 

institucích, potravinářském průmyslu, restauracích, domácnostech 

atd. • vhodný na omyvatelné povrchy, sanitu, na čištění povrchů 

zařízení a nástrojů v jednom pracovním kroku

95,00 Kč 114,95 Kč

401921 Jar dezinfekční odmašťovač 750ml

objem 750 ml • vysoce účinný prostředek na odmašťování a dezinfekci 

všech kuchyňských povrchů včetně pracovních ploch, dřezů, varných 

ploch sporáků a keramických obkladaček • vhodný i na čištění ploch, 

které přicházejí do styku s potravinami • povrchy čistí a zároveň 

dezinfikuje • likviduje 99,99 % bakterií, včetně salmonely a listerie

86,00 Kč 104,06 Kč

213073 SAVO 1,2L original
univerzální dezinfekční a čistící prostředek • vysoce účinný • příjemná 

vůně • objem: 1,2 l
49,00 Kč 59,29 Kč

213070 SAVO 4L ORIGINAL
univerzální dezinfekční a čistící prostředek • vysoce účinný • příjemná 

vůně • objem: 4 l
159,00 Kč 192,39 Kč

310927 Osvěžovač vzduchu Sanytol mentol 300ml

objem 300 ml • neutralizuje pachy a zabíjí 99,9 % mikroorganismů ve 

vzduchu, na površích i textiliích • zápach nepřekrývá, ale odstraňuje 

jeho příčiny • dezinfikuje vzduch, koberce, závěsy, matrace, 

autosedačky • odstraňuje tabákové pachy, zatuchlinu, pachy v kuchyni 

atd. • zanechává příjemnou vůni • vůně: mentol

92,00 Kč 111,32 Kč
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310928 Osvěžovač vzduchu Sanytol hory 300ml

objem 300 ml • neutralizuje pachy a zabíjí 99,9 % mikroorganismů ve 

vzduchu, na površích i textiliích • zápach nepřekrývá, ale odstraňuje 

jeho příčiny • dezinfikuje vzduch, koberce, závěsy, matrace, 

autosedačky • odstraňuje tabákové pachy, zatuchlinu, pachy v kuchyni 

atd. • zanechává příjemnou vůni • vůně: hory

92,00 Kč 111,32 Kč

310929 Osvěžovač vzduchu Sanytol květiny 300ml

objem 300 ml • neutralizuje pachy a zabíjí 99,9 % mikroorganismů ve 

vzduchu, na površích i textiliích • zápach nepřekrývá, ale odstraňuje 

jeho příčiny • dezinfikuje vzduch, koberce, závěsy, matrace, 

autosedačky • odstraňuje tabákové pachy, zatuchlinu, pachy v kuchyni 

atd. • zanechává příjemnou vůni • vůně: květiny

96,00 Kč 116,16 Kč

310522 Sanytol univerzální utěrky 36ks

odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neobsahuje chlór • čistí a 

dezinfikuje plochy tím, že ničí škodlivé mikroby • vhodné na všechny 

plochy v domácnosti i kanceláři, WC, sanitární zařízení, dřezové sifóny, 

plastové a porcelánové předměty • zanechává plochy lesklé a celou 

vaši domácnost provoněnou svěží a příjemnou vůní • biologicky 

odbouratelný • druh: utěrky • obsah: 36 ks

99,00 Kč 119,79 Kč

149003 Čisticí vlhčené ubrousky dezinfekční

čisticí ubrousky s dezinfekčním účinkem vhodné na klávesnice, 

telefony a jiné plastové povrchy • praktická dóza pro rychlou a 

účinnou dezinfekci plastových povrchů nejvíce ohrožených bakteriemi 

• přetřete povrch utěrkou a nechte 1 minutu působit, poté uvolněnou 

nečistotu vytřete suchou utěrkou • 50 ks v balení

79,00 Kč 95,59 Kč
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950388 Jednorázové rukavice STERN nitrilové S

Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsněné konečky prstů 

poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. 

Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami.

446,28 Kč 540,00 Kč

950096 Jednorázové rukavice STERN nitrilové M

Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsněné konečky prstů 

poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. 

Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami.

446,28 Kč 540,00 Kč

950095 Jednorázové rukavice STERN nitrilové L

Jednorázové rukavice, nepudřené, bal. 100 ks. Zdrsněné konečky prstů 

poskytují dobré pohodlí a citlivost pro jemnou a přesnou manipulaci. 

Bez latexu. Vhodné pro krátkodobý kontakt s potravinami.

446,28 Kč 540,00 Kč

310200 Jednorázové rukavice BERT latexové S
Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: 

laboratoře, úklidové práce, lakovny.
289,00 Kč 349,69 Kč

310201 Jednorázové rukavice BERT latexové M
Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: 

laboratoře, úklidové práce, lakovny.
289,00 Kč 349,69 Kč

310202 Jednorázové rukavice BERT latexové L
Jednorázové rukavice, lehce pudřené, bal. 100 ks. Doporučené použití: 

laboratoře, úklidové práce, lakovny.
289,00 Kč 349,69 Kč

212077 Rukavice jednorázové HDPE L 100ks rukavice jednorázové HDPE • velikost L • balení 100 ks 16,00 Kč 19,36 Kč

402555 Respirátor FFP2 PREMIUM 5ks ČESKÝ

pětivrstvý • univerzální velikost • velmi kvalitní zpracování • účinnost 

filtrace nejméně 95 % • jedná se o zdravotnický prostředek podle 

směrnice 93/42/EHS a zároveň o osobní ochranný prostředek podle 

nařízení 2016/425 • výrobek je označen CE • vyráběny v České 

republice • počet kusů v balení 5

150,00 Kč 150,0 Kč

Rukavice, roušky a respirátory
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952107 Respirátor KN95/FFP2 PREMIUM 1ks

Respirátor FFP2 KN95 slouží jako ochrana před bakteriemi, viry, pyly, 

smogem a kouřem.

Je opatřen certifikací německé společnosti DEKRA a Technické 

univerzity Liberec.

Vyroben je z netkané textilie, odolné proti vlhkosti, má flexibilní 

šňůrky za uši a tvarovatelný drátek pro uchycení kolem nosu.

Vysoká prodyšnost pro snadné dýchání.

Zachytí více než 95 % virů a bakterií.

18,00 Kč 18,0 Kč

944141 Rouška bavlněná Mix barev, motivů i druhů 32,23 Kč 39,00 Kč

944140 Rouška třívrstvá membrána NANO

třívrstvá membrána 

vrchní netkaná textilie 

střední vrstva NANOMEMBRANE PA6/PU/PTFE 

spodní vrstva netkaná textilie 

rouška je díky materiálu vhodná tam, kde je nutné celodenní nošení

10,00 Kč 12,10 Kč

950472 Ústenka třívrstvá s gumičkami 40ks

3vrstvá rouška.

Jemný a šetrný materiál.

Výborná přilnavost k obličeji.

Ochrana pro uživatele a okolí.

Jednorázové použití na 2-3 hodiny.

Rozměr 17,5 x 9,5 cm

40 ks v balení                                                                      rouška je díky 

materiálu vhodná tam, kde je nutné celodenní nošení

230,00 Kč 278,30 Kč
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950572 Ústenka dětská třívrstvá s gumičkami 10 ks modrá

Skládají se ze tří vrstev pro zajištění maximální ochrany před 

kapénkami.

Každé balení obsahuje 10 ks roušek stejného vzoru. Vzory roušek 

(obrázky) jsou různé.

Vrchní vrstva 100% polyester, střední filtrovací vrstva 100% 

polypropyxlene - technologie metblown, spodní vrstva 100% polyester

Melt-blown je technologie výroby netkaných textilií rozfukováním.

Meltblown produkty mají vynikající filtrační, sorpční a izolační 

schopnosti, mají hladký povrch.

Nabízí optimální prodyšnost a jsou pohodlné při nošení.

Jsou vybaveny elastickou gumičkou, která se přizpůsobí velikostem 

hlavy.

Je použít certifikovaný materiál.

Český výrobce Mesaverde

Rozměr roušky: 14,5 cm x 9,5 cm ( ve složeném stavu)

10 ks v balení

95,04 Kč 115,00 Kč

950571 Ústenka dětská třívrstvá s gumičkami 10 ks červená

Skládají se ze tří vrstev pro zajištění maximální ochrany před 

kapénkami.

Každé balení obsahuje 10 ks roušek stejného vzoru. Vzory roušek 

(obrázky) jsou různé.

Vrchní vrstva 100% polyester, střední filtrovací vrstva 100% 

polypropyxlene - technologie metblown, spodní vrstva 100% polyester

Melt-blown je technologie výroby netkaných textilií rozfukováním.

Meltblown produkty mají vynikající filtrační, sorpční a izolační 

schopnosti, mají hladký povrch.

Nabízí optimální prodyšnost a jsou pohodlné při nošení.

Jsou vybaveny elastickou gumičkou, která se přizpůsobí velikostem 

hlavy.

Je použít certifikovaný materiál.

Český výrobce Mesaverde

Rozměr roušky: 14,5 cm x 9,5 cm ( ve složeném stavu)

10 ks v balení

95,04 Kč 115,00 Kč

950411 Rouška jednorázová bílá 20ks

Jemný a šetrný materiál.

Výborná přilnavost k obličeji.

Ochrana pro uživatele a okolí.

Materiál Airlaid/TEX

Rozměr 18x9,5 cm 

199,00 Kč 240,79 Kč
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950407 Rouška jednorázová béžová 20ks

Jemný a šetrný materiál.

Výborná přilnavost k obličeji.

Ochrana pro uživatele a okolí.

Materiál Airlaid/TEX

Rozměr 18x9,5 cm 

199,00 Kč 240,79 Kč

950406 Rouška jednorázová bordó 20ks

Jemný a šetrný materiál.

Výborná přilnavost k obličeji.

Ochrana pro uživatele a okolí.

Materiál Airlaid/TEX

Rozměr 18x9,5 cm 

199,00 Kč 240,79 Kč

950409 Rouška jednorázová černá 20ks

Jemný a šetrný materiál.

Výborná přilnavost k obličeji.

Ochrana pro uživatele a okolí.

Materiál Airlaid/TEX

Rozměr 18x9,5 cm 

199,00 Kč 240,79 Kč

950410 Rouška jednorázová fuchsia 20ks

Jemný a šetrný materiál.

Výborná přilnavost k obličeji.

Ochrana pro uživatele a okolí.

Materiál Airlaid/TEX

Rozměr 18x9,5 cm 

199,00 Kč 240,79 Kč

950405 Rouška jednorázová růžová 20ks

Jemný a šetrný materiál.

Výborná přilnavost k obličeji.

Ochrana pro uživatele a okolí.

Materiál Airlaid/TEX

Rozměr 18x9,5 cm 

199,00 Kč 240,79 Kč

950408 Rouška jednorázová žluto-zelená 20ks

Jemný a šetrný materiál.

Výborná přilnavost k obličeji.

Ochrana pro uživatele a okolí.

Materiál Airlaid/TEX

Rozměr 18x9,5 cm 

199,00 Kč 240,79 Kč

944284 SAMOLEPKA NA PODLAHU BEZPEČNÝ ODSTUP ČERVENÝ

Polep na podlahu - Bezpečný odstup.

Specilální samolepící folie má protiskluzovou certifikaci, lepí se na 

jakoukoli podlahu a bezproblémově se ostraní.

Je odolná proti poškrábaní.

Na archu je naseknutý kruh + 4 kolečka.

Lze využít i žluté šipky na archu.

Rozměr: 23x21 cm

85,12 Kč 103,00 Kč
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944283

SAMOLEPKA NA PODLAHU BEZPEČNÝ ODSTUP 

MODRÝ

Polep na podlahu - Bezpečný odstup.

Specilální samolepící folie má protiskluzovou certifikaci, lepí se na 

jakoukoli podlahu a bezproblémově se ostraní.

Je odolná proti poškrábaní.

Na archu je naseknutý kruh + 4 kolečka.

Lze využít i žluté šipky na archu.

Rozměr: 23x21 cm

85,12 Kč 103,00 Kč

952246 Samolepka - Vstup pouze s rouškou rozměr samolepky 135 x 80 mm 16,53 Kč 20,00 Kč

944194
KULIČKOVÉ PERO VE STOJÁNKU ICO LUX 

ANTIBAKTERIÁLNÍ mix barev

Kuličkové pero ve stojánku ANTIBACTERIAL bylo vyvinuto s použitím nano-

technologie stříbra, což znamená, že do směsi plastu je přimíchána speciální 

směs obsahující drobné částečky stříbra.

Stříbro je známé pro své velmi dobré antiseptické vlastnosti a díky tomu tato 

zvláštní směs snižuje počet bakterií shromážděných na povrchu a zabraňuje 

jejich šíření.

A proto se již nemusíte bát vzít do ruky pero, které před Vámi použilo několik 

stovek lidí.

Vaše ruce zůstanou bez bakterií.

82,00 Kč 99,22 Kč

402497
KULIČKOVÉ PERO ICO LUX ANTIBAKTERIÁLNÍ mix 

barev

Kuličkové pero ve stojánku ANTIBACTERIAL bylo vyvinuto s použitím nano-

technologie stříbra, což znamená, že do směsi plastu je přimíchána speciální 

směs obsahující drobné částečky stříbra.

Stříbro je známé pro své velmi dobré antiseptické vlastnosti a díky tomu tato 

zvláštní směs snižuje počet bakterií shromážděných na povrchu a zabraňuje 

jejich šíření.

A proto se již nemusíte bát vzít do ruky pero, které před Vámi použilo několik 

stovek lidí.

Vaše ruce zůstanou bez bakterií.

17,00 Kč 20,57 Kč

EMADO Hradec Králové, s.r.o.

U Mostku 467, 503 41 Hradec Králové

mobil: 736 753 681, tel.: 495 532 321

objednavky@emado.cz

Aktuální skladová zásoba položek se může měnit.
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