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Oferta promocyjna  - pakiety dezynfekcyjne przeciw COVID-19!

Obecnie w dobie pandemii koronawirusów stosowanie mat dezynfekcyjnych nabiera 
szczególnego znaczenia. Nie ukrywamy iż w ostatnim czasie volumen sprzedaży mat 
dezynfekcyjnych wzrasta lawinowo. Państwowa Inspekcja Pracy także zaleca ich stosowanie - 
cytat www.pip.gov.pl : “Dobrą praktyką, ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem zakładu
pracy jest zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych”.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom naszych klientów i kontrahentów, w dzisiejszych 
trudnych czasach, dobraliśmy cztery pakiety produktów, które pomagają zapobiec 
rozprzestrzenianiu się globalnym epidemiom chorób zakaźnych COVID-19 z powierzchni podłóg
(podłogi to domena naszej firmy). Należy pamiętać iż, aby maty dezynfekcyjne były skuteczne 
muszą być sukcesywnie nasączane  środkiem dezynfekującym o działaniu przeciwwirusowym 
w odpowiednim stężeniu. 

Zestaw A - pakiet mikro

Zestaw 2 mat dezynfekcyjnych poliestrowych na 
rzep gr. 2 cm, 90x100 cm + środek dezynfekcyjny 
do nasączania mat - Virocid poj. 1l (koncentrat) – 
1 szt kpl

301,44 
netto

361 zł
brutto

+ transport 52 zł brutto

1 l koncentratu po rozcieńczeniu wystarczy na około 4 tygodnie według założeń nasączania poniżej. 

Zestaw A - pakiet mini

Zestaw 5 mat dezynfekcyjnych poliestrowych na 
rzep gr. 2 cm 90x100 cm- 3szt + 60x100 cm - 2szt + 
środek dezynfekcyjny do nasączania mat - Virocid 
poj. 5l (koncentrat) – 1 szt kpl

732,84
netto

865 zł
brutto

+ transport gratis w jedno wskazane miejsce w Polsce

5 l koncentratu do rozcieńczeniu wystarczy na około 7 tygodnie według założeń nasączania poniżej. 

http://www.pip.gov.pl/


Zestaw B - pakiet mikro

Zestaw 2 tekstylnych mat dezynfekcyjnych gr. 
8 mm, 60x85cm + środek dezynfekcyjny do 
nasączania mat - Virocid poj. 1l (koncentrat) – 1 szt kpl

353,28 
netto

425 zł
brutto

+ transport 69 zł brutto

1 l koncentratu po rozcieńczeniu wystarczy na około 8 tygodni według założeń nasączania poniżej. 

Zestaw B - pakiet mini

Zestaw 5 tekstylnych mat dezynfekcyjnych gr. 
8 mm 60x85cm - 3szt + 85x120 cm- 2szt + środek 
dezynfekcyjny do nasączania mat - Virocid poj. 5l 
(koncentrat) – 1 szt kpl

1171,9
netto

1405 zł
brutto

+ transport gratis w jedno wskazane miejsce w Polsce

5 l koncentratu do rozcieńczeniu wystarczy na około 9 tygodnie według założeń nasączania poniżej. 

Założono nasączanie mat dezynfekcyjnych 3 razy w tygodniu przy zalecanym stężeniu środka VIROCID 
1:100, zużycie cieczy roboczej (rozcieńczony roztwór) około 4 litry / m2 w przypadku mat tekstylnych oraz 
około 5 litrów / m2 w przypadku mat poliestrowych grubości 2 cm.

Środek dezynfekcyjny Virocid jest bardzo wydajny - z 1 litra koncentratu uzyskujemy 100 l tzw. cieczy 
roboczej, a z 5 l – 500 litrów.

Oferta pakietowa ważna przy zamówieniach złożonych do 30-X-2020 roku !!!


