OFERTA
SPECJALNA

obowiązuje od 29.04.2020 r. do wyczerpania zapasów

DEZYNFEKCJA
GWARANTOWANA JAKOŚĆ

RABAT

RABAT

-15%
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wprowadziliśmy
możliwość zakupu środków do dezynfekcji i ochrony
osobistej. Regularnie i prawidłowo przeprowadzana
dezynfekcja za pomocą odpowiedniego środka to podstawowa
ochrona przed zakażeniem i przeniesieniem infekcji.
Zamów środki do dezynfekcji i ochrony osobistej
w Fine Dine z wygodną dostawą do Twojej firmy!

-25%

PŁYN DO PROFESJONALNEJ DEZYNFEKCJI RĄK
I POWIERZCHNI 5 L

PŁYN ANTYBAKTERYJNY DO DEZYNFEKCJI
POWIERZCHNI 1 L

• Płyn do szybkiej dezynfekcji rąk i powierzchni.
• Działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze.
• Produkt zawiera 70% alkoholu etylowego, a dzięki zawartości
gliceryny łagodzi wysuszanie dłoni.
• Dezynfekcja już w 30 sekund – przedłużone działanie bakteriobójcze
do 3 godzin.
• Produkt wpisany na listę produktów biobójczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
• Produkowany w Polsce.

• Płyn bakteriobójczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
wodoodpornych. Zbudowany na bazie czwartorzędowych związków
amoniowych bez etanolu, aldehydów i fenoli, zapewnia ochronę
przed zakażeniami.
• Preparat można stosować na wszelkich powierzchniach ponadpodłogowych oraz podłogowych m.in.: plastikowych, pokrytych emalią,
szklanych, stalowych, marmurowych, lustrzanych. Zalecany również
do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
kod

kod

237229

pojemność

ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK

ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK

• Gotowy do użycia środek do dezynfekcji rąk w postaci żelu
- bez spłukiwania. Profesjonalny żel do higienicznej dezynfekcji
rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym.
• Produkt zawiera 70% etanolu i glicerynę. Dodatek gliceryny
rewelacyjnie nawilża skórę i chroni przed wysuszeniem.
Specjalna formuła zapobiega uczuciu lepkości dłoni.
• Pozwolenia nr 0207/TP/2020 na udostępnianie na rynku
i stosowanie produktu biobójczego zgodnie z art. 55 ust. 1
rozporządzenia 528/2012.

• Gotowy do użycia środek do dezynfekcji rąk w postaci żelu
- bez spłukiwania. Profesjonalny żel do higienicznej dezynfekcji
rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym.
• Produkt zawiera 70% etanolu i glicerynę. Dodatek gliceryny
rewelacyjnie nawilża skórę i chroni przed wysuszeniem.
Specjalna formuła zapobiega uczuciu lepkości dłoni.
• Pozwolenia nr 0207/TP/2020 na udostępnianie na rynku
i stosowanie produktu biobójczego zgodnie z art. 55 ust. 1
rozporządzenia 528/2012.

kod

kod

1l

237175

237182

stara cena netto

19,90
19,9

pojemność

1l

pojemność

5l

stara cena netto

99,00

nowa cena netto

14,90

cena netto

23,00

cena netto

109,00

nowa cena netto

84,00

Produkt objęty stawką VAT 23%

• Dozownik pasuje do kanistra z żelem do dezynfekcji rąk o kodzie
237182

237236

5l

pojemność

POMPKA - DOZOWNIK DO ŻELU
DO DEZYNFEKCJI RĄK 5L

Produkt objęty stawką VAT 8%

Produkt objęty stawką VAT 8%

Oferta specjalna obowiązuje od 29.04.2020 r. do wyczerpania zapasów.
Fine Dine Sp. z o.o. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy w druku.

Produkt objęty stawką VAT 8%

kod
długość
cena netto

Produkt objęty stawką VAT 23%

237236
520
99,00

