
Celotno ponudbo izdelkov si lahko ogledate na www.zate.si
Vse cene so v evrih z vključenim 22% DDV.

Zaščitne maske

Šifra Količina Popust VPCD/kos
MASKA-MK1 1 paket 40,26 €

10 paketov 10 % 36,23 €

Za podrobnejše informacije 
nas pokličite:

031 286 000
 

info@zate.si

Dosegljivi smo tudi 
preko elektronske pošte

PDW Troslojna zaščitna maska za obraz - modra
 

Troslojna zaščitna maska za obraz s pletenimi 
ušesnimi zankami za enkratno uporabo. 
Optimalno prileganje obrazu. 
V enem pakiranju je 50 kosov mask. 

 y Moč filtracije BFE 95%
 y Dosega evropski standard EN 149: 2001+A1: 2009
 y Pridobljen certifikat CE 
 
Lastnosti:

 y Tri zelo debele plasti s pletenimi ušesnimi zankami
 y Vodoodbojna vrhnja in osnovna plast
 y Filtrirna sredica brez steklenih vlaken
 y Antialergijski material
 y Omogoča gladko dihanje
 y Mehka in udobna
 y Brez vonja
 y Ne povzroča iritacij

Spletna trgovina Zate.si 
Fanči d.o.o. 

Golouhova ulica 28 

1000 Ljubljana

Higienska pralna bombažna 
zaščitna maska za obraz 
5 kosov 

Higienska maska za zaščito obraza je izdelana iz dveh 
slojev 100 % bombaža. Na obeh straneh sta prišiti 
elastiki, ki omogočata enostavno namestitev in zanesljivo 
prileganje obrazu. Zaščitna maska je namenjena večkratni 
uporabi. Priporočen čas uporabe: 2 uri

Blago je 100 % bombaž, s krčenjem po dolžini in širini do 
5 %. Pranje z uporabo običajnih pralnih praškov na 95 
°C, likanje na najvišji temperaturi za bombaž 200 °C. Ni 
dovoljeno beljenje, kemično čiščenje in sušenje v sušilnem 
stroju.

V paketu je 5 mask.

Zaščitna maska za obraz bela
10 kosov 

Zaščitne maske so izdelane iz airlaid serviete. Z dnem 
19.3.2020 je bila uradno potrjena ustreznost 4-slojne 
airlaid zaščitne maske kot tudi airlaid servieta potrebnega 
za lastno izdelavo zaščitne maske s strani Službe za 
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, UKC 
Ljubljana.

Maska NI PRIMERNA za zdravstveno uporabo, namenjena 
je izključno zaščiti splošne populacije (industrija, trgovina, 
osebna raba….).

V enem paketu je 10 ročno izdelanih mask.

Zaščitna maska za obraz bela
50 kosov 

Zaščitne maske so izdelane iz airlaid serviete. Z dnem 
19.3.2020 je bila uradno potrjena ustreznost 4-slojne 
airlaid zaščitne maske kot tudi airlaid servieta potrebnega 
za lastno izdelavo zaščitne maske s strani Službe za 
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, UKC 
Ljubljana.

Maska NI PRIMERNA za zdravstveno uporabo, namenjena 
je izključno zaščiti splošne populacije (industrija, trgovina, 
osebna raba….).

V enem paketu je 10 ročno izdelanih mask.

Šifra Količina MPCD VPCD
DN101 1 paket 15,90 €

Šifra Količina VPCD
ZZM10 1 paket 7,32 €

Šifra Količina VPCD
ZZM15 1 paket 30,50 €

5
kosov

10
kosov

50
kosov

50
kosov



B2B kupci!
Registrirajte se in preverite 
ugodnosti za profesionalce 
- večje količine, ugodnejše 
cene, večja izbira.

Registrirajte se kot poslovni zate.si uporabnik 
• večja izbira   • ugodnejše cene   • količinski popusti

www.zate.si/registracija

24-urno naročanje na

www.zate.siCelotno ponudbo izdelkov si lahko ogledate na www.zate.si
Vse cene so v evrih z vključenim 22% DDV.

Za informacije in svetovanje pokličite

031 286 000
Ponedeljek–petek: 09.00–17.00

Zaščitna sredstva

Šifra Količina Popust VPCD/kos
IR220252 1 kos 5 % 18,54 €

10 kosov 10 % 17,57 €

IRBIS Dezinsept Derm Cosmetics
1000 ml 
 

Dezinspet Derm je tekoče 
alkoholno, hitro delujoče sredstvo 
za čiščenje in izboljšano higieno 
rok z antibakterijskim učinkom. 
Primerno je za uporabo v 
prehrambeni industriji, velikih 
kuhinjah ter drugih javnih 
institucijah. Sredstvo vsebuje 
tudi negovalne komponente, ki 
ščitijo koži in preprečujejo, da bi 
se izsušila. Podjetje IRBIS d.o.o., 
Ilirska Bistrica kot proizvajalec 
izjavlja, da je celokupna vsebnost 
alkoholov v izdelku Dezinsept 
derm 70%.

Abena Rokavice LATEX 
bele, brez smukca
Rokavice iz latexa, ne vsebujejo smukca, uporabne za 
profesionalno in domačo rabo. Velikost S in M. 
V škatli je 100 kosov rokavic (50 parov).

Dr. House Gel za razkuževanje rok s 
pumpico 
500 ml 
 

Gel je pripravljen za uporabo. 
Namenjen je za osebno higieno, 
za higiensko razkuževanje rok. 
 
Uporaba: 3 ml nerazredčenega 
gela vtrite v suhe, čiste roke in 
pustite delovati vsaj 30s, da se 
posuši. Ne izpirati. 
 
Aktivna snov - etanol 652,5 g/L 
 
Sestavine (INCI):

propan-2-ol

Dr. Nüsken Nüscosept OF 
1% raztopina 
250 ml 
 

Razkužilo s kvarternimi 
amonijevimi spojinami, ki 
podpirajo splošne higienske 
ukrepe. Nüscosept OF, 1% 
raztopina deluje proti bakterijsko, 
proti glivično in inaktivira 
viruse. Namenjen je površinski 
dezinfekciji vseh pralnih površin v 
medicinskih objektih, kopališčih 
in bazenih. Z raztopino enostavno 
dezinficirate kljuke in ostale 
predmete, ki bi lahko bili okuženi. 
Primeren je tudi za uporabo na 
koži.

Dr. House Gel za razkuževanje rok 
500 ml 
 

Gel je pripravljen za uporabo. 
Namenjen je za osebno higieno, 
za higiensko razkuževanje rok. 
 
Uporaba: 3 ml nerazredčenega 
gela vtrite v suhe, čiste roke in 
pustite delovati vsaj 30s, da se 
posuši. Ne izpirati. 
 
Aktivna snov - etanol 652,5 g/L 
 
Sestavine (INCI):

propan-2-ol

Dr. House Razkužilo za površine 
600 ml 
 

Razkužilo je pripravljeno za 
uporabo. Namenjen je za 
dezinfekcijo površin.Razkužilo 
je pakirano v plastenki brez 
dozatorja ali šprice. 
Uporaba: Razpršite po površini in 
pustite, da se osuši. 
 
Aktivna snov - etanol 652,5 g/L 
 
Sestavine (INCI):

propan-2-ol

Dr. House Gel za razkuževanje rok 
600 ml 
 

Gel je pripravljen za uporabo. 
Namenjen je za osebno higieno, 
za higiensko razkuževanje rok. 
Gel je pakiran v plastenki brez 
dozatorja ali šprice.

Uporaba: 3 ml nerazredčenega 
gela vtrite v suhe, čiste roke in 
pustite delovati vsaj 30s, da se 
posuši. Ne izpirati. 
 
Aktivna snov - etanol 652,5 g/L 
 
Sestavine (INCI):

propan-2-ol

IZA Effect Dezinfekcijsko sredstvo 
za roke 
450 ml 
 

Dezinfekcijsko sredstvo je 
namenjeno uporabi na koži. 
Sredstvo je brezbarvna tekočina in 
že pripravljena za uporabo. 
Vodikov peroksid v izdelkih 
za razkuževanje rok eden od 
učinkovitejših za uničenje bakterij, 
glivic, spor in tudi virusov. Testi 
učinkovitosti dokazujejo učinek 
vodikovega peroksida tudi na 
CORONA viruse 
Sestavine (INCI): Aktivne snovi - 
vodikov peroksid 30 g/L, PAP 0,3 
g/L ter stabilizatorji.

PURE Tekoče alkoholno čistilno 
sredstvo za roke
55 ml 
 

Tekoče alkoholno čistilno sredstvo 
za izboljšano higieno rok. Vsebuje 
60-70% alkohola. Primerno je za 
uporabo v prehrambeni industriji, 
velikih kuhinjah ter drugih javnih 
institucijah. Sredstvo vsebuje tudi 
negovalne komponente, ki ščitijo 
kožo in preprečujejo, da bi se 
izsušila. 
 
Uporaba: Sredstvo nanesemo na 
suhe roke in vtiramo dokler se ne 
posuši.

Šifra Količina MPCD Popust VPCD
DH50041 1 kos 15,22 € 10 % 13,70 €

Šifra Količina VPCD
NUS2017072 1 kos 6,10 €

Šifra Količina MPCD Popust VPCD
DH1610495 1 kos 15,22 € 10 % 13,70 €

Šifra Količina MPCD Popust VPCD
DH500046 1 kos 13,99 € 10 % 12,59 €

Šifra Količina MPCD Popust VPCD
DH500045 1 kos 13,99€ 10 % 12,59 €

Šifra Količina VPCD
IZA30103 1 kos 13,80 €

Šifra Količina VPCD
PURE55 1 kos 2,49 €
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KleenGuard Rokavice NITRIL 
modre, brez smukca
Rokavice iz nitrila, ne vsebujejo smukca, uporabne za 
profesionalno in domačo rabo. Velikost S, M in L.

V škatli je 100 kosov rokavic (50 parov).

Šifra Velikost Količina VPCD
KG57371 S 1 paket 26,69 €
KG57372 M 1 paket 26,69 € 
KG57373 L 1 paket 26,69 €

Šifra Velikost Količina VPCD
AA998843M S 1 paket 17,95 €
AA997834S M 1 paket 17,95 € 


