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Dispensador automático de sabão ou desinfectante em ABS e PP com 
sensor infravermelho de movimento com LED branco no interior 
do recipiente e capacidade de 330 ml (sabão ou desinfectante não incluídos). 
Inclui 4 pilhas AAA. Fornecido em caixa.

 � 123 x 195 x 83 mm
 � PDP - 15 x 15 mm

Un. 1 10 50 100 250
€ 12,50 12,38 12,19 12,00 11,75

Caixa esterilizadora em ABS e PC com combinação entre 
radiação UVC e UVA que permite a eliminação de um alargado 
espectro de bactérias. A caixa possui 2 leds UV no interior com 
uma potência total de 2W, e foi especialmente desenhada para 
a eliminação de bactérias em objetos de uso diário, como: chaves, 
telefones, smartphones, máscaras, óculos, comandos, jóias, 
e outros pequenos utensílios. E�ciência de 70% com apenas 
1 ciclo de 5 minutos, e 99,9% com dois ciclos de 5 minutos. Possui 
um sensor de segurança que desliga de imediato as lâmpadas 
assim que é aberta a caixa. A parte superior da caixa inclui 
um carregador wireless de carregamento rápido (10W), com 
entrada de 5V/3A e porta de carregamento USB tipo C. Inclui cabo 
de 1 metro. Fornecida em caixa de oferta. 

 � 210 x 120 x 55 mm | Interior: 180 x 100 x 40 mm
 � PDP - 80 x 35 mm

Un. 1 10 25 50 100
€ 26,40 26,14 25,74 25,34 24,82

Termómetro Infravermelhos digital sem contato. 
Termómetro em ABS com 2 pilhas AAA incluídas. 
Inclui sensor de alta precisão que permite medir 
a temperatura em apenas 3 segundos. Produto 
classi�cado como dispositivo médico classe IIa, 
de acordo com a Diretiva 93/42/CEE. Permite medir 
a temperatura corporal e medir a temperatura 
em superfícies. Dispositivo com memória das últimas 
20 medições. Ecrã LCD retroiluminado, com indicação 
acústica aquando mediação de temperatura concluída. 
Unidades de temperatura: Escala Celsius (°C) e Escala 
Fahrenheit (°F). Amplitude de medição de temperatura 
corporal: 32.0°C-43.0°C (89.6°F-109.4°F). Amplitude 
de medição de temperatura em superfícies: 5.0°C-95.0°C 
(41.0°F-203.0°F). Fornecido em caixa.

 � 38 x 160 x 38 mm
 �

Un. 1 10 50 100 250
€ 26,99 26,72 26,32 25,91 25,37

Proteja-se! Mais prevenção, 
maior segurança
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THC Atlantida — 98909 THC Atlantida Kids — 98911
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Máscaras reutilizáveis

Máscara reutilizável em tecido, 100% algodão, para criança com 
2 camadas. Incluído ajuste nasal removível e com 2 pregas, 
garantindo melhor ajuste à zona a proteger. Máscara confortável 
e respirável, certi�cada pelo CITEVE com nível 3 (70% CWA 17553) 
que garante um nível de retenção de partículas de 70% e um nível 
de respirabilidade de 15l/min, ao longo de 25 ciclos de lavagem. 
Adequado para a população em geral; não é um dispositivo médico. 
Ver no folheto informativo as recomendações de utilização, 
conservação e limpeza. Fornecido em polybag. Não passar a ferro 
a impressão.

 � Máscara: 150 x 90 mm | 
Elásticos (no mesmo tecido que a máscara): 160 mm

 � TRS - 50 x 20 mm
PREÇOS SOB CONSULTA

Máscara reutilizável em tecido, 100% algodão, 2 camadas. Incluído ajuste 
nasal removível e com 2 pregas, garantindo melhor ajuste à zona a proteger. 
Máscara confortável e respirável, certi�cada pelo CITEVE com nível 3 
(70% CWA 17553) que garante um nível de retenção de partículas de 70% 
e um nível de respirabilidade de 15l/min, ao longo de 25 ciclos de lavagem. 
Adequado para a população em geral; não é um dispositivo médico. Ver 
no folheto informativo as recomendações de utilização, conservação 
e limpeza. Fornecido em polybag. Não passar a ferro a impressão.

 � Máscara: 180 x 100 mm | 
Elásticos (no mesmo tecido que a máscara): 200 mm

 � TRS - 50 x 20 mm
PREÇOS SOB CONSULTA
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Celan  Kids — 98920 Celan — 98918

Máscara de proteção individual com 4 camadas em PP non-woven 
com tecnologia de ponta. Inclui ajuste nasal que garante 
melhorias no ajuste à proteção e praticidade na sua utilização. 
Máscara confortável com material respirável e não irritante para 
a pele. Máscara não reutilizável. Assegurada proteção FFP2, 
com capacidade de �ltragem PFE ≥ 94%. Cumprimento da norma 
europeia EN149: 2001+A1 e marcação CE.

 � 160 x 110 mm
 �

PREÇOS SOB CONSULTA

Máscara reutilizável em tecido de algodão e poliéster com �ltro. 
Confecionada com 3 camadas: 2 exteriores e 1 �ltro interior 
em PP non-woven. Com ajuste nasal e 3 pregas frontais, garantindo 
melhor ajuste à zona a proteger. Máscara confortável e respirável, com 
nível de e�ciência PFE 90%. Mantendo as suas características ao longo 
de 50 ciclos de lavagem. Adequado para a população em geral; não 
é um dispositivo médico. Ver no folheto informativo as recomendações 
de utilização, conservação e limpeza. Fornecido em polybag.

 � 150 x 95 mm
 � TRS - 50 x 20 mm

PREÇOS SOB CONSULTA

Máscara de proteção individual com válvula. Confecionada com 
4 camadas em PP non-woven com tecnologia de ponta. Máscara 
de utilização fácil com dois elásticos para prender nas orelhas 
e ajustável ao nariz com clipe. Confere conforto através de material 
respirável e não irritante para a pele. Máscara não reutilizável. 
Assegurada a proteção FFP2 pela capacidade de �ltragem PFE ≥ 94%. 
Cumprimento da norma europeia EN149: 2001+A1 e marcação CE.

 � 160 x 110 mm
 �

PREÇOS SOB CONSULTA

Máscara reutilizável em tecido de algodão e poliéster com �ltro. 
Confecionada com 3 camadas: 2 exteriores e 1 �ltro interior 
em PP non-woven. Com ajuste nasal e 3 pregas frontais, garantindo 
melhor ajuste à zona a proteger. Máscara confortável e respirável, com 
nível de e�ciência PFE 90%. Mantendo as suas características ao longo 
de 50 ciclos de lavagem. Adequado para a população em geral; não 
é um dispositivo médico. Ver no folheto informativo as recomendações 
de utilização, conservação e limpeza. Fornecido em polybag.

 � 175 x 98 mm
 � TRS - 50 x 20 mm

PREÇOS SOB CONSULTA



SF

398

Coverbe Type II — 98902 | 98923 Coverbe Type IIR — 98903 | 98924

Coverbe Social — 98900 | 98921 Coverbe Type I — 98901 | 98922
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Máscaras 
descartáveis

Padrão infantil meramente 
sugestivo

Máscara comunitária/social (não cirúrgica) ideal para ser usada 
pela população em geral. Confecionada com três camadas 
em PP non-woven com tecnologia melt-blown e spundbond. 
Máscara de utilização fácil com dois elásticos para prender nas 
orelhas e ajustável ao nariz com clipe. Confere conforto através 
de material respirável e não irritante para a pele. Máscara 
não reutilizável. Assegurada proteção do meio envolvente 
das partículas emitidas pelo utilizador da máscara através 
de capacidade de �ltragem PFE ≥ 90%. Disponível em tamanho 
para criança - 98921.

 � 175 x 95 mm | Para criança: 145 x 90 mm
 �

PREÇOS SOB CONSULTA

Máscara Cirúrgica ideal para ser usada pela população em geral, 
pro�ssionais de saúde e pacientes. Confecionada com três 
camadas em PP non-woven com tecnologia melt-blown 
e spundbond. Máscara de utilização fácil com dois elásticos 
para prender nas orelhas e clipe para ajuste nasal. Confere 
conforto através de material respirável e não irritante para 
a pele. Máscara não reutilizável. Assegurada a proteção 
bacteriana pela capacidade de �ltragem BFE ≥ 98% e diferencial 
de pressão < 40 Pa/cm². Cumprimento da norma europeia 
EN14683:2019 e marcação CE. Disponível em tamanho para 
criança - 98923.

 � 179 x 87 mm | Para criança: 145 x 90 mm
 �

PREÇOS SOB CONSULTA

Máscara Cirúrgica ideal para ser usada pela população em geral, 
pro�ssionais de saúde e pacientes. Confecionada com três camadas 
em PP non-woven com tecnologia melt-blown e spundbond. 
Máscara de utilização fácil com dois elásticos para prender 
nas orelhas e clipe para ajuste nasal. Confere conforto através 
de material respirável e não irritante para a pele. Protege de salpicos 
e �uídos. Máscara não reutilizável. Assegurada a proteção 
bacteriana pela capacidade de �ltragem BFE ≥ 98%, diferencial 
de pressão < 60 Pa/cm² e splash resistance pressure ≥16 kPa. 
Cumprimento da norma europeia EN14683:2019 e marcação CE. 
Disponível em tamanho para criança - 98924.

 � 179 x 95 mm | Para criança: 145 x 90 mm
 �

PREÇOS SOB CONSULTA

Máscara Cirúrgica ideal para ser usada pela população em geral, 
pro�ssionais de saúde e pacientes. Confecionada com três 
camadas em PP non-woven com tecnologia melt-blown 
e spundbond. Máscara de utilização fácil com dois elásticos para 
prender nas orelhas e clipe de ajuste nasal. Confere conforto 
através de material respirável e não irritante para a pele. Máscara 
não reutilizável. Assegurada a proteção bacteriana pela capacidade 
de �ltragem BFE ≥ 95% e diferencial de pressão < 40 Pa/cm². 
Cumprimento da norma europeia EN14683:2019 e marcação CE. 
Disponível em tamanho para criança - 98922.

 � 175 x 95 mm | Para criança: 145 x 90 mm
 �

PREÇOS SOB CONSULTA
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Kit de prevenção

Bolsa para máscara de proteção em EVA, com fecho.
 � 150 x 160 mm
 � SCR - 100 x 80 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35

Bolsa para máscara de proteção em EVA, com fecho.
 � 200 x 125 mm
 � SCR - 120 x 45 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39

Kit de prevenção composto por bolsa em EVA 
com duas máscaras sociais descartáveis e um gel 
higienizante de 50 ml com formulação de 68% de álcool 
(produto cosmético).

 � 200 x 125 mm
 � SCR - 120 x 45 mm

PREÇOS SOB CONSULTA
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Extmask — 98910Konfore — 73392
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Tira ajustável para máscara em PE �exível. Extensor 
que protege as orelhas e permite o ajuste dos elásticos 
até 4 posições para garantir maior conforto em caso 
de uso prolongado de máscara de proteção.

 � 140 x 25 mm
 � SCR - 41 x 6 mm

Un. 1 100 500 2500 10000
€ 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

Tira ajustável para máscara em resina de doming. 
Extensor que protege as orelhas e permite o ajuste 
dos elásticos até 3 posições para garantir maior 
conforto em caso de uso prolongado de máscara 
de proteção. Personalização integral com cores 
e logótipo à sua escolha.

 � 180 x 25 mm
 � DOM - 180 x 25 mm

PREÇOS SOB CONSULTA
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Mask Holders

Etiquetas em sublimação, 
borracha ou doming

Mosquetões disponíveis 
em 10 cores

Etiquetas em sublimação, 
borracha ou doming

Até 5.000 utilizações

Mask holders* 
A sua maneira de estar seguro

Mais novidades no separador Connect’in

*Compatível com todos os tipos de máscara

Sublimation
Mask Holder 

15 x 375 mm

Tube Jacquard
Mask Holder 

Ø7 x 300 mm

Nautic
Mask Holder 

Ø7 x 300 mm

Tube
Mask Holder 

Ø7 x 300 mm

As marcas VELCRO® e PRESS_LOK® são propriedade 
da Velcro BVBA. Usado com permissão.

PRAZO DE ENTREGA:

Cores especiais: a partir de 8 dias úteis.
Cores standard: a partir de 4 dias úteis.
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Óculos de proteção em PC desenhados para uso 
em conjunto com a maioria de óculos de uso diário. 
A sua armação é universal, cómoda e de fácil ajuste. 
As lentes e a proteção lateral tornam este equipamento 
de proteção individual contra impactos de baixa energia 
(resistência mecânica a um impacto de 45m/s), espirros, 
poeiras e contra riscos decorrentes da radiação ultravioleta. 
As lentes contêm um campo de visão sem deformação 
e um tratamento especial de superfície que evita 
o embaciamento quando utilizado. É recomendada a sua 
lavagem após cada utilização; não utilizar álcool.

 � 155 x 55 x 135 mm
 � PDP - 7 x 7 mm

Un. 1 10 250 500 1000
€ 1,79 1,76 1,74 1,69 1,65

Porta-chaves em ABS com tratamento antibacteriano, 
segundo a certi�cação ISO22196. Devido ao seu design, 
auxilia na abertura de portas e a sua ponteira permite o uso 
de botões, como o multibanco ou o elevador.

 � 38 x 69 x 5 mm
 � PDP - 25 x 5 mm

Un. 1 100 500 1000 5000
€ 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35

Porta-chaves em alumínio com descapsulador e, 
devido ao seu design, auxilia na abertura de portas 
e a sua ponteira permite o uso de botões, como 
o multibanco ou o elevador.

 � 37 x 88 x 4 mm
 � PDP - 30 x 6 mm

Un. 1 100 500 1000 5000
€ 0,75 0,74 0,72 0,70 0,68
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Reflask 500 — 94913 Kline 500 — 94923
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Manzoni — 81212 Beta Safe — 81213
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Frasco com doseador em PE e PP, 
com capacidade até 500 ml. 
Frasco recarregável e reutilizável.

 � Ø85 x 150 mm
 � PDP - 20 x 40 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 1,55 1,52 1,49 1,45 1,40

Gel higienizante em frasco PET de 500 ml com 
doseador. Formulação com 68% de álcool. 
É um produto cosmético.

 � Ø85 x 150 mm
 � PDP - 20 x 40 mm

Un. 1 10 250 500 1000
€ 4,70 4,63 4,56 4,44 4,32

Frascos multifunções: 
com ou sem higienizante

Com gel higienizante

Esferográ�ca em ABS com tratamento 
antibacteriano, segundo a certi�cação 
ISO22196, com clipe em metal.

 � Ø13 x 140 mm
 � PDP - 35 x 7 mm

Un. 1 100 500 1000 5000
€ 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21

Esferográ�ca em ABS com tratamento 
antibacteriano, segundo a certi�cação 
ISO22196, com clipe em metal.

 � Ø11 x 140 mm
 � PDP - 50 x 7 mm

Un. 1 100 500 1000 5000
€ 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27

Tratamento antibacteriano 
ISO 22196
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Lyze — 94922 Safeel — 94918 Kline 50 — 94919

Reflask 100 — 94912 Reflask 50 — 94911Kline 100 — 94920
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Gel higienizante em frasco PETG 
de 50 ml com tampa �ip top e mosquetão. 
Formulação com 68% de álcool. 
É um produto cosmético. Prático para levar 
e usar em qualquer lugar.

 � 45 x 120 mm
 � PDP - 35 x 40 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 1,20 1,17 1,15 1,12 1,08

Gel higienizante em frasco PET 
de 50 ml com tampa com sistema 
de botão. Formulação com 68% de álcool. 
É um produto cosmético. Prático para levar 
e usar em qualquer lugar.

 � Ø35 x 100 mm
 � PDP - 10 x 45 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 0,99 0,97 0,95 0,93 0,89

Gel higienizante em frasco PET 
de 50 ml com tampa �ip top. Formulação 
com 68% de álcool. É um produto 
cosmético. Prático para levar e usar 
em qualquer lugar.

 � Ø35 x 100 mm
 � PDP - 15 x 50 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 0,95 0,93 0,91 0,89 0,86

Frasco com tampa �ip top em PE e PP, 
com capacidade até 100 ml. Frasco 
recarregável e reutilizável.

 � Ø38 x 123 mm
 � PDP - 15 x 50 mm

Un. 1 100 500 1000 5000
€ 0,49 0,48 0,47 0,46 0,44

Frasco com tampa �ip top em PE e PP, 
com capacidade até 50 ml. Frasco 
recarregável e reutilizável.

 � Ø35 x 100 mm
 � PDP - 15 x 50 mm

Un. 1 100 500 1000 5000
€ 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39

Gel higienizante em frasco PET 
de 100 ml com tampa �ip top. Formulação 
com 68% de álcool. É um produto 
cosmético. Prático para levar e usar 
em qualquer lugar.

 � Ø40 x 125 mm
 � PDP - 15 x 50 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 1,19 1,17 1,14 1,11 1,07

Com gel 
higienizante

Com gel 
higienizante

Com gel 
higienizante

Com gel 
higienizante
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Maurice — 94952 Davi — 94896

Reflask Spray — 94910 Heally 50 — 94921 Heally 30 — 94924
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Presilha de silicone para transporte com 
três níveis de ajuste. Venda exclusivamente 
em conjunto com frascos de higienizante 
em gel ou spray, loção desinfetante 
e frascos vazios.

 � 20 x 139 mm
 �

Un. 1 100 500 2500 10000
€ 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09

Higienizante de mãos em spray 
com tampa e capacidade até 10 ml. 
Spray recarregável. Formulação 
com 68% de álcool.

 � Ø15 x 140 mm
 � PDP - 20 x 7 mm

Un. 1 50 250 1000 5000
€ 0,78 0,77 0,75 0,73 0,70

Frasco com tampa com sistema de spray 
em PE e PP, com capacidade até 100 ml. 
Frasco recarregável e reutilizável.

 � Ø38 x 145 mm
 � PDP - 15 x 50 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 0,55 0,54 0,53 0,51 0,50

Higienizante em spray em frasco PET 
de 50 ml. Formulação com 68% de álcool. 
É um produto cosmético. Prático para levar 
e usar em qualquer lugar.

 � Ø35 x 115 mm
 � PDP - 15 x 45 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 1,15 1,13 1,10 1,08 1,04

Higienizante em spray em frasco PET de 30 ml. 
Formulação com 68% de álcool. É um produto 
cosmético. Prático para levar e usar 
em qualquer lugar.

 � Ø30 x 105 mm
 � PDP - 10 x 40 mm

Un. 1 100 500 1000 5000
€ 0,85 0,83 0,82 0,79 0,77

O acessório ideal 
para levar o seu 
higienizante consigo 
para todo o lado

Higienizante 
em spray

Higienizante 
em spray

Higienizante em spray
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Juliper — 94925 Blondel — 94927

Claude — 94352Kyle — 94357
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Estojo em PP com 20 folhas de sabão, para usar 
basta adicionar água com uma folha e lavar 
as mãos. É um produto cosmético.

 � 70 x 43 x 16 mm
 � PDP - 40 x 20 mm

Un. 1 25 500 1000 2500
€ 0,79 0,77 0,76 0,74 0,71

Caixa com 10 toalhitas húmidas à base de álcool para 
limpeza e desinfecção de mãos, superfícies e objetos. 
Caixa com porta-chaves.

 � Toalhita: 60 x 60 mm | Caixa: 55 x 55 x 17 mm
 � PDP - 40 x 30 mm

Un. 1 100 500 1000 5000
€ 0,69 0,68 0,66 0,65 0,62

Porta pensos rápidos com 5 unidades incluídas. 
 � 41 x 102 x 10 mm
 � SCR - 25 x 70 mm

Un. 1 100 500 2500 10000
€ 0,35 0,34 0,33 0,33 0,31

Kit de primeiros socorros que inclui 5 pensos rápidos, 
4 toalhetes antisséticos, gaze, adesivo e uma tesoura. 
Kit de primeiros socorros fornecido numa bolsa 70D.

 � 88 x 115 x 50 mm
 � TRS - 70 x 20 mm

Un. 1 50 250 1000 2500
€ 2,88 2,84 2,79 2,72 2,65


