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Tisztítószerek 

 
CMHT-C-01 

A CIF Pro krémtisztító egyedülálló csomagolása 
Ez a rendkívül koncentrált termék biztosítja a tökéletes 
tisztítást. 

Lemon 
1,5L 
CTN 12 x 1,5L 
 

 
CMHT-C-02 

A CIF Pro All-purpose egy nagyon egyszerű univerzális tisztító 
spray. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-03 

Töltse fel a CIF Pro Univerzális csomagot. Ezzel az 5 literes 
tartállyal nagyon könnyű újratölteni a permetező tartályt. 

Refill 
5L  
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-04 

A CIF Pro Window üveg egy nagyon egyszerű üvegtisztító 
spray. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-05 

Töltse fel újra a CIF Pro Window üveg csomagolását. Ezzel az 5 
literes tartállyal nagyon könnyű újratölteni a permetező 
tartályt. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-06 

Töltse fel a CIF Pro padlótisztító fertőtlenítő csomagot. Ezzel az 
5 literes csomaggal nagyon könnyű újratölteni a kis 
csomagokat. 

Refill 
5L 
CTN 2 x 5L 
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CMHT-C-07 

CIF Perfect Finish rozsdamentes acél. A könnyű tisztítás és 
polírozás biztosítja a tiszta és fényes eredményt. 

Spray  
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-08 

CIF Perfect Finish vízkőmentesítő. Ez a hatékony vízkőtisztító 
különböző felületeken használható, és alaposan leküzdi őket a 
vízkő ellen. 

Spray 
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-09 

CIF öblítés nélküli fertőtlenítő. Ezt a terméket csak a 
tisztítandó felületre szabad felhordani, és utána nem kell 
öblíteni. 

520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-10 

A Sunlight Pro kézi mosogatógép nagyon koncentrált 
mosószer, amely nagyon hatásos és hatékony tisztítást 
biztosít. 

1,5L 
CTN 9 x 1,5L 

 
CMHT-C-11 

Töltse fel újra a Sunlight Pro kézi mosogatószert. Ezzel az 5 
literes csomaggal nagyon könnyű újratölteni a kis csomagokat. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 
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Nitril kesztyű 
 

 
CMHT-G-01 

A Lifebuoy nitril kesztyű az Unilever terméke. 
 
Ezek a kiváló minőségű vizsgálókesztyűk minden szükséges 
tanúsítvánnyal tökéletes védelmet nyújtanak a baktériumok 
és vírusok ellen. A kesztyűk nagy tapintási érzékenységgel és 
pormentesek. Az ujjbegyek texturáltak. 
 
A csomagolás több nyelven van ellátva. 

EN 455 1-4 részek 
EN 374 1-4 / 5 részek 
FDA / CE 
Antibakteriális, 
vírusellenes 
Nagy tapintási 
érzékenység 
Pormentes 
Kék színű 

 
CMHT-G-02 

Ezek a kiváló minőségű vizsgálókesztyűk minden szükséges 
tanúsítvánnyal tökéletes védelmet nyújtanak a baktériumok 
és vírusok ellen. A kesztyűk nagy tapintási érzékenységgel és 
pormentesek. Az ujjbegyek texturáltak. 
 

EN 455 1-4 részek 
EN 374 1-4 / 5 részek 
FDA / CE 
Antibakteriális, 
vírusellenes 
Nagy tapintási 
érzékenység 
Pormentes 
Kék színű 

 
CMHT-G-03 

A Runbo nitril kesztyű ideális ipari, élelmiszeripari vagy 
magánhasználatra. 
A kesztyű nem steril, ezért nem használható orvosi vagy 
kutatási célokra. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Nem steril 
Nagy tapintási 
érzékenység 
Pormentes 
Kék színű 
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Covid gyors teszt 
 

 
 

CMHT-ST-01 

Orrtörlő. Ennek az önhasználati tesztnek fájdalommentes és könnyű 
mintagyűjtése van. Az ablaktörlőt csak 2-3 cm-rel szabad az orrüregbe 
helyezni. A teszt felhasználható a korai szűréshez. A tesztkazetta egy 
egyedülálló füzet, amelyben minden lépést megmagyaráznak, és az 
ablaktörlő nagyon könnyen tesztelhető. 
A tesztet külön csomagolják. 

 
 

CMHT-ST-02 

Orrtörlő. Ennek az önhasználati tesztnek fájdalommentes és könnyű 
mintagyűjtése van. Az ablaktörlőt csak 2-3 cm-rel szabad az orrüregbe 
helyezni. A teszt felhasználható a korai szűréshez. A tesztkazetta egy 
egyedülálló füzet, amelyben minden lépést megmagyaráznak, és az 
ablaktörlő nagyon könnyen tesztelhető. 
 
A teszt 5-re van csomagolva. 

 
 

CMHT-ST-03 

Orrtörlő. Ennek az önhasználati tesztnek fájdalommentes és könnyű 
mintagyűjtése van. Az ablaktörlőt csak 2-3 cm-rel szabad az orrüregbe 
helyezni. A teszt felhasználható a korai szűréshez. A tesztkazetta egy 
egyedülálló füzet, amelyben minden lépést megmagyaráznak, és az 
ablaktörlő nagyon könnyen tesztelhető. 
 
A teszt 25-re van csomagolva. 
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Termékei Lifebuoy (Unilever)  
 

 
CMHT-LB-01 

A Lifebuoy nedves törlőkendők akár 99,9% -os csírát is eltávolíthatnak 
alkohollal. A törlőkendők nedvesítőszerekkel és E-vitaminnal gazdagodnak, 
és puha, friss és rugalmas érzetet adnak a kezének. 
 
A törlőkendőket 10 darabonként visszazárható táskába csomagolják. 

 
CMHT-LB-02 

A Lifebuoy nedves törlőkendők akár 99,9% -os csírát is eltávolíthatnak 
alkohollal. A törlőkendők nedvesítőszerekkel és E-vitaminnal gazdagodnak, 
és puha, friss és rugalmas érzetet adnak a kezének. 
 
Ezt a törlőkendőt külön csomagolják. 

 
CMHT-LB-03 

Ez az antibakteriális kézszappan aktív természetes pajzsot biztosít. Ezt a 
szappant vízzel használják. 
 
A szivattyúval ellátott palack használata nagyon egyszerű. 

 
CMHT-LB-04 

Ez az antibakteriális kézszappan aktív természetes pajzsot biztosít. Ezt a 
szappant vízzel használják. 
 
Ezzel az 5 literes csomaggal nagyon könnyű újratölteni a kis csomagokat. 

 
CMHT-LB-05 

Ez az 5 literes kézfertőtlenítő palack tökéletes a pénzadagoló feltöltéséhez. 
A kézfertőtlenítő alkohol akár 99,9% -ban eltávolítja a baktériumokat. A 
fertőtlenítő kézfertőtlenítő, hidratáló krémekkel és E-vitaminnal dúsítva, 
friss és finom érzetet ad a kezének. 
 
Csomagolás: 4 x 5L 
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CMHT-LB-06 

Ez az 500 ml-es kézfertőtlenítő palack a szivattyúnak köszönhetően 
könnyen használható. 
A kézfertőtlenítő alkohol akár 99,9% -ban eltávolítja a baktériumokat. A 
fertőtlenítő kézfertőtlenítő, hidratáló krémekkel és E-vitaminnal dúsítva, 
friss és finom érzetet ad a kezének. 
 
Csomagolás: 12 x 500 ml 
 

 
CMHT-LB-07 

Ez az 50 ml-es üveg kézfertőtlenítőszer könnyű menet közben. 
A kézfertőtlenítő alkohol akár 99,9% -ban eltávolítja a baktériumokat. A 
fertőtlenítő kézfertőtlenítő, hidratáló krémekkel és E-vitaminnal dúsítva, 
friss és finom érzetet ad a kezének. 
 
Csomagolás: 48 x 50 ml 

 
CMHT-LB-08 

Ez az 50 ml-es kézfertőtlenítő cső menet közben is egyszerű. 
A kézfertőtlenítő alkohol akár 99,9% -ban eltávolítja a baktériumokat. A 
fertőtlenítő kézfertőtlenítő, hidratáló krémekkel és E-vitaminnal dúsítva, 
friss és finom érzetet ad a kezének. 
 
Csomagolás: 48 x 50 ml 

 
CMHT-LB-09 

Ez az automatikus adagoló tökéletes módja a kezek tisztításának tárgyak 
érintése nélkül. Az adagoló egy állványon kerül kereskedelmi panellel vagy 
fali tartóval, és akkumulátorral működik. 
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Szájmaszkok 

 

Type FFP3 
 
 

 

 

 
CMHT-FFP3-9300 

9300 
 
Ez az előformázott maszk hatékony védelmet nyújt. A 
fejpántokkal és masszív orrcsipesszel ellátott maszk nagyon 
kényelmes és könnyű. 
 
A maszk 4 ponton állítható, így tökéletesen illeszkedik az arcra 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opció: fémmentes MRI-
hez 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Ez az előformázott szelepes arcmaszk hatékony védelmet 
nyújt. A fejpántokkal és masszív orrcsipesszel ellátott maszk 
nagyon kényelmes és könnyű. 
 
A maszk 4 ponton állítható, így tökéletesen illeszkedik az arcra. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opció: fémmentes MRI-
hez 

 
CMHT-FFP3-9302 

9302 
 
Ez a hajtogatható, fülhurokkal ellátott maszk előre elkészített 
habszivacsos orrcsipesszel rendelkezik, hogy ne irritálja az 
orrát. 
A maszkokat külön csomagolják a higiénia érdekében. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type FFP2 
 

 
CMHT-FFP2-AKF2002 

AKF2002 
 
Ez az összecsukható, fejpántokkal ellátott maszk előre 
kialakított orrcsattal rendelkezik a tökéletes illeszkedés 
érdekében. 
A maszkok 5 darabonként visszazárható táskába vannak 
csomagolva. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF6002 

AKF6002 
 
Ez a hajtogatható, fülhurokkal ellátott maszk előre kialakított 
orrcsattal rendelkezik a tökéletes illeszkedés érdekében. 
A maszkok 5 darabonként visszazárható táskába vannak 
csomagolva. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF2020 

AKF2020 
 
Ez a hajtogatható, fülhurokkal ellátott maszk előre kialakított 
orrcsattal rendelkezik a tökéletes illeszkedés érdekében. 
A maszkok 5 darabonként visszazárható táskába vannak 
csomagolva. 
 
4 színben kapható: kék - fekete - zöld - piros 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-2860 

2860 
 
Ez a stílusos fekete öntött arcmaszk fejpántokkal és erős 
orrcsipesszel nagyon kényelmes és könnyű. 
A maszk 4 ponton állítható, így tökéletesen illeszkedik az arcra 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF0612 

AKF0612 
 
Ez az imádnivaló gyermekálarc szórakoztató rajzokkal készült, 
hogy vonzóvá tegye a gyerekek számára a viselést. 
A maszk összecsukható, fülhurokkal rendelkezik, és 5 
darabonként egy visszazárható táskába van csomagolva. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type IIR 
 
 

 
CMHT-IIR-AKF2001 

AKF2001 
 
Ez a műtéti arcmaszk tökéletes háromrétegű védelmet nyújt a 
vírusok ellen. A fröccsenésálló maszk mindkét irányban 
működik, védi a viselőjét, de a viselője körül más embereket is. 
Az AKF2001 fülhurokkal ellátott maszkot 10 darabra 
visszazárható táskába csomagolják. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2011 

AKF2011 
 
Ez a műtéti arcmaszk tökéletes háromrétegű védelmet nyújt a 
vírusok ellen. A fröccsenésálló maszk mindkét irányban 
működik, védi a viselőjét, de a viselője körül más embereket is. 
Az AKF2011 nyakkendőpántos maszkot 10 darabonként egy 
visszazárható táskába csomagolják. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2012 

AKF2012 
 
Ezt a műtéti maszkot gyermekek számára tervezték. 2 
méretben kapható: gyermekek / tizenévesek 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
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Védő felszerelés 
 

 
CMHT-PM-01 

Könnyű arcvédő hab fejpánttal a maximális kényelem érdekében. A latex 
nélküli képernyő köd- és antisztatikus. 

 
CMHT-PM-02 

Állítható arcvédő. A képernyő 90 ° -kal dönthető, így a képernyőt az arca 
előtt vagy a feje felett viselheti. 

 
CMHT-PM-04 

Egészségügyi fedél, amely teljes védelmet nyújt. A fedél mind kapucnival 
és cipőhuzatokkal rendelkezik. 
 
Az összes takaró S - M - L - XL méretben kapható 

 
CMHT-PM-05 

Digitális hőmérséklet-leolvasó. Foglaljon helyet a képernyő előtt, és 
hagyja, hogy a szkenner megmérje a hőmérsékletét. 
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Plexi képernyők 
 

 
CMHT-PS-01 

Plexi számláló képernyő. Az alsó lemezt fekete kemény 
viaszolajjal kezeljük a könnyű tisztítás és a szép felület 
érdekében. 
 
A képernyő a plexi erős változatából készül. Ez nagyon 
robusztus és kevésbé érzékeny a karcolásokra. 

100 (S) x 100 (M) cm  
150 (S) x 100 (M) cm  

 
CMHT-PS-02 

Plexi földi képernyő (teljesen zárt). Az alsó lemezt fekete 
kemény viaszolajjal kezelik a könnyű tisztítás és a szép felület 
érdekében. 
 
A képernyő a plexi erős változatából készül. Ez nagyon 
robusztus és kevésbé érzékeny a karcolásokra. 

100 (S) x 190(M) cm  
200 (S) x 190(M) cm  

 
CMHT-PS-03 

Plexi földi képernyő (félig zárt). Az alsó lemezt fekete kemény 
viaszolajjal kezelik a könnyű tisztítás és a szép felület 
érdekében. 
 
A képernyő a plexi erős változatából készül. Ez nagyon 
robusztus és kevésbé érzékeny a karcolásokra. 

100 (S) x 190 (M) cm  
150 (S) x 190 (M) cm 

 
CMHT-PS-04 

Plexi függesztőképernyő erős zsinórokkal a képernyő 
mennyezetre akasztásához. 
 
A képernyő a plexi erős változatából készül. Ez nagyon 
robusztus és kevésbé érzékeny a karcolásokra. 

75 (S) x 100(M) cm  
100 (S) x 150(M) cm 

 

 

 

Minden képernyő különböző méretben kapható 
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