
                     Toruń, 12.05.2020r.

Oferta

Przesyłam ofertę na płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Produkt: Płyn do dezynfekcji rąk H590,  Płyn do dezynfekcji powierzchni S590

Spektrum działania: bakterie, wirusy, grzyby, prątki

Forma: gotowy roztwór

Pojemność: 1l, 5l

Ilość: 1 litr - na palecie 544 szt., 5 litrów - na palecie 108 szt.

Cena jednostkowa:   1 litr – 13,89 zł netto + 8% VAT = 15,00 zł brutto, 
 5 litrów – 55.56 zł netto + 8% VAT = 60,00 zł brutto,

przy zamówieniu 1 palety – rabat 5 % 
przy zamówieniu 33 palet – rabat 10%  

Koszt dostawy: przy zamówieniu 1 palety – transport 200,00 zł netto, 
   przy zamówieniu 33 palet – transport gratis

Warunki dostawy: dostawa na terenie całego kraju

Termin realizacji: do 1 tygodnia od złożenia zamówienia

Termin ważności oferty: 29.05.2020 r.

Inne:

- Istnieje możliwość wykonania własnej wizualizacji na opakowaniu płynu

- Jesteśmy do dyspozycji w przypadku specjalnych życzeń bądź oczekiwań 
Klienta 

Z poważaniem
        Przemysław Bochat

tel. 537 968 812



Płyny do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym

OPIS PRODUKTU:
Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk do stosowania w tych obszarach i miejscach, które
wymagają  przestrzegania  wysokiego poziomu higieny  jak:  placówki  ochrony  zdrowia,
miejsca użyteczności publicznej, przemysł a także w warunkach domowych. Płyn służy
do dezynfekcji urządzeń i powierzchni, które nie mają kontaktu z żywnością. Wykazuje
działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Dezynfekcja rąk

3 ml produktu wcierać w uprzednio umyte, suche 
dłonie przez 30 sekund. Unikać kontaktu z oczami. 
Przez cały czas dezynfekcji ręce muszą być 
wilgotne.

• Dezynfekcja powierzchni

Nanieść na uprzednio umytą powierzchnię, 
całkowicie ją zwilżając. Pozostawić do działania: 
1 min. wirusy, 5 min. bakterie, 15 min. grzyby.
Przez cały czas dezynfekcji powierzchnie muszą być
wilgotne. Nie wymaga spłukiwania. Unikać kontaktu
z oczami.

PŁYN DO DEZYNFEKCJI H590
 

PŁYN DO DEZYNFEKCJI S590

Skład chemiczny                          woda, etanol, gliceryna woda, etanol

Wygląd klarowna ciecz klarowna ciecz

PH neutralne neutralne

OKRES WAŻNOŚCI:
36 miesięcy



                                PŁYN DO DEZYNFEKCJI S590

                                Pojemność 1l

                                   

                           PŁYN DO DEZYNFEKCJI S590   

                           Pojemność 5l

                                                   

                                PŁYN DO DEZYNFEKCJI H590

                                Pojemność 1l

                                                                 

                                 PŁYN DO DEZYNFEKCJI H590

                                 Pojemność 5l

                                                               

OPAKOWANIE PALETA WARSTWA ILOŚĆ WARSTW ILOŚĆ NA
PALECIE

WYSOKOŚĆ
PALETY

Pojemnik 5L
185 x 135 x 285 mm

1200 x 800 mm 36 szt. 3 108 szt. 993 mm

Pojemnik 1L
94,5 x 70 x 215 mm

1200 x 800 mm 136 szt. 4 544 szt. 1004 mm


