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Produse de curatat 

 
CMHT-C-01 

Un ambalaj unic al produsului CIF Pro pentru curățarea 
cremelor 
Acest produs extrem de concentrat asigură o curățare 
perfectă. 

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

 
CMHT-C-02 

CIF Pro All-purpose este un spray de curățare universal foarte 
simplu. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-03 

Pachet de reumplere CIF Pro pentru toate scopurile. Cu acest 
recipient de 5 litri este foarte ușor să reumpleți recipientul de 
pulverizare. 

Refill 
5L  
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-04 

Sticla CIF Pro Window este un spray foarte simplu pentru 
curățarea sticlei. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-05 

Reumpleți ambalajul sticlei CIF Pro Window. Cu acest recipient 
de 5 litri este foarte ușor să reumpleți recipientul de 
pulverizare. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-06 

Pachet de reumplere cu CIF Pro Dezinfectant pentru curățarea 
podelelor. Cu acest pachet de 5 litri este foarte ușor să 
reumpleți pachetele mici. 

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

CIF Finisaj perfect din oțel inoxidabil. O curățare și lustruire 
ușoară asigură un rezultat curat și strălucitor. 

Spray  
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-08 

CIF Perfect Finish Anti Calcar. Acest detergent eficient pentru 
calcar poate fi utilizat pe diferite suprafețe și le va combate cu 
atenție împotriva calcarului. 

Spray 
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-09 

CIF Dezinfectant fără clătire. Acest produs trebuie aplicat 
numai pe suprafața care trebuie curățată și nu trebuie clătit 
ulterior. 

520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-10 

Sunlight Pro Hand Dashwash este un detergent foarte 
concentrat pentru o curățare foarte afectivă și puternică. 

1,5L 
CTN 9 x 1,5L 

 
CMHT-C-11 

Pachetul de reumplere a vasei de mână Sunlight Pro.Cu acest 
pachet de 5 litri este foarte ușor să reumpleți pachetele mici. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 
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Mănuși de nitril 
 

 
CMHT-G-01 

Mănușile din nitril Lifebuoy sunt un produs Unilever. 
 
Aceste mănuși de examinare de înaltă calitate, cu toate 
certificatele necesare, oferă o protecție perfectă împotriva 
bacteriilor și virușilor. Mănușile au o sensibilitate tactilă 
ridicată și sunt lipsite de pulbere. Vârfurile degetelor sunt 
texturate. 
 
Ambalajul este furnizat în mai multe limbi. 

EN 455 Părțile 1-4 
EN 374 Părțile 1-4 / 5 
FDA / CE 
Anti-bacterian, antivirus 
Sensibilitate tactilă 
ridicată 
Fără pudră 
Culoarea : albastra 

 
CMHT-G-02 

Aceste mănuși de examinare de înaltă calitate, cu toate 
certificatele necesare, oferă o protecție perfectă împotriva 
bacteriilor și virușilor. Mănușile au o sensibilitate tactilă 
ridicată și sunt lipsite de pulbere. Vârfurile degetelor sunt 
texturate. 
 

EN 455 Părțile 1-4 
EN 374 Părțile 1-4 / 5 
FDA / CE 
Anti-bacterian, antivirus 
Sensibilitate tactilă 
ridicată 
Fără pudră 
Culoarea : albastra 

 
CMHT-G-03 

Mănușile Runbo din nitril sunt ideale pentru uz industrial, 
alimentar sau privat. 
Mănușile nu sunt sterile și, prin urmare, nu pot fi utilizate 
pentru practici medicale sau de cercetare. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Nesterile 
Sensibilitate tactilă 
ridicată 
Fără pudră 
Culoarea: albastra 
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Test rapid Covid 

 
 

CMHT-ST-01 

Tampon nazal. Acest test de auto-utilizare are o colectare de probe ușoară 
și nedureroasă. Ștergătorul trebuie introdus doar 2-3 cm în cavitatea 
nazală. Testul poate fi utilizat pentru screening precoce. Caseta de testare 
este o broșură unică în care sunt explicați toți pașii, iar ștergătorul poate fi 
testat foarte ușor. 
Testul este ambalat individual. 

 
 

CMHT-ST-02 

Tampon nazal. Acest test de auto-utilizare are o colectare de probe ușoară 
și nedureroasă. Ștergătorul trebuie introdus doar 2-3 cm în cavitatea 
nazală. Testul poate fi utilizat pentru screening precoce. Caseta de testare 
este o broșură unică în care sunt explicați toți pașii, iar ștergătorul poate fi 
testat foarte ușor. 
Testul este ambalat la 5. 

 
 

CMHT-ST-03 

Tampon nazal. Acest test de auto-utilizare are o colectare de probe ușoară 
și nedureroasă. Ștergătorul trebuie introdus doar 2-3 cm în cavitatea 
nazală. Testul poate fi utilizat pentru screening precoce. Caseta de testare 
este o broșură unică în care sunt explicați toți pașii, iar ștergătorul poate fi 
testat foarte ușor. 
Testul este ambalat la 25. 
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Produse marca Lifebuoy (Unilever)  
 

 
CMHT-LB-01 

Șervețelele umede Lifebuoy elimină până la 99,9% germeni cu alcool. 
Șervețelele sunt îmbogățite cu creme hidratante și vitamina E și îți lasă 
mâinile moale, proaspete și suple. 
 
Șervețelele sunt ambalate la 10 într-o pungă resigilabilă. 

 
CMHT-LB-02 

Șervețelele umede Lifebuoy elimină până la 99,9% germeni cu alcool. 
Șervețelele sunt îmbogățite cu creme hidratante și vitamina E și îți lasă 
mâinile moale, proaspete și suple. 
 
Această ștergere este ambalată individual. 

 
CMHT-LB-03 

Acest săpun antibacterian pentru mâini oferă un scut natural activ. Acest 
săpun se folosește cu apă. 
 
Sticla cu pompă este foarte ușor de utilizat. 

 
CMHT-LB-04 

Acest săpun antibacterian pentru mâini oferă un scut natural activ. Acest 
săpun se folosește cu apă. 
Cu acest pachet de 5 litri este foarte ușor să reumpleți pachetele mici. 

 
CMHT-LB-05 

Această sticlă de dezinfectant pentru mâini de 5 litri este perfectă pentru 
reumplerea unui distribuitor de bani. 
Dezinfectantul pentru mâini îndepărtează până la 99,9% germeni cu alcool. 
Dezinfectantul pentru dezinfectant pentru mâini, îmbogățit cu creme 
hidratante și vitamina E, îți lasă mâinile să se simtă proaspete și delicioase. 
 
Ambalaj: 4 x 5L 
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CMHT-LB-06 

Această sticlă de dezinfectant pentru mâini de 500 ml este ușor de utilizat 
datorită pompei. 
Dezinfectantul pentru mâini îndepărtează până la 99,9% germeni cu alcool. 
Dezinfectantul pentru dezinfectant pentru mâini, îmbogățit cu creme 
hidratante și vitamina E, îți lasă mâinile să se simtă proaspete și delicioase. 
 
Ambalaj: 12 x 500 ml 

 
CMHT-LB-07 

Această sticlă de 50 ml de dezinfectant pentru mâini este ușor în mișcare. 
Dezinfectantul pentru mâini îndepărtează până la 99,9% germeni cu alcool. 
Dezinfectantul pentru dezinfectant pentru mâini, îmbogățit cu creme 
hidratante și vitamina E, îți lasă mâinile să se simtă proaspete și delicioase. 
 
Ambalaj: 48 x 50 ml 

 
CMHT-LB-08 

Acest tub de 50 ml de dezinfectant pentru mâini este ușor în mișcare. 
Dezinfectantul pentru mâini îndepărtează până la 99,9% germeni cu alcool. 
Dezinfectantul pentru dezinfectant pentru mâini, îmbogățit cu creme 
hidratante și vitamina E, îți lasă mâinile să se simtă proaspete și delicioase. 
 
Ambalaj: 48 x 50 ml 

 
CMHT-LB-09 

Acest dozator automat este modalitatea perfectă de a vă curăța mâinile 
fără a atinge obiecte. Dispenserul vine pe un stand cu panou comercial sau 
suport de perete și este alimentat de la baterie. 
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Măști de protecție 

 

Tip FFP3 
 
 

 

 

 
CMHT-FFP3-9300 

9300 
 
Această mască de față preformată oferă o protecție eficientă. 
Masca cu benzi pentru cap și o clemă robustă pentru nas este 
foarte confortabilă și ușoară. 
 
Masca este reglabilă în 4 puncte, astfel încât să o puteți 
încadra perfect pe față 

Tip FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opțiune: fără metal pentru 
RMN 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Această mască de față preformată cu supapă asigură o 
protecție eficientă. Masca cu benzi pentru cap și o clemă 
robustă pentru nas este foarte confortabilă și ușoară. 
 
Masca este reglabilă în 4 puncte, astfel încât să o puteți 
încadra perfect pe față. 

Tip FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opțiune: fără metal pentru 
RMN 

 
CMHT-FFP3-9302 

9302 
 
Această mască pliabilă, cu bucle pentru urechi, are o clemă 
pentru nas preformată cu spumă, astfel încât să nu vă irite 
nasul. 
Măștile sunt ambalate separat pentru o igienă maximă. 

Tip FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
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Tip FFP2 
 

 
CMHT-FFP2-AKF2002 

AKF2002 
 
Această mască pliabilă, cu benzi pentru cap, are o clemă 
pentru nas preformată pentru o potrivire perfectă. 
Măștile sunt ambalate la câte 5 într-o pungă resigilabilă. 

Tip FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF6002 

AKF6002 
 
Această mască pliabilă, cu bucle pentru urechi, are o clemă 
pentru nas preformată pentru o potrivire perfectă. 
Măștile sunt ambalate la câte 5 într-o pungă resigilabilă. 

Tip FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF2020 

AKF2020 
 
Această mască pliabilă, cu bucle pentru urechi, are o clemă 
pentru nas preformată pentru o potrivire perfectă. 
Măștile sunt ambalate la câte 5 într-o pungă resigilabilă. 
 
Disponibil în 4 culori: albastru - negru - verde - roșu 

Tip FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-2860 

2860 
 
Această mască de față elegantă, modelată în negru, cu benzi 
pentru cap și o clemă robustă pentru nas este foarte 
confortabilă și ușoară. 
Masca este reglabilă în 4 puncte, astfel încât să o puteți 
încadra perfect pe față 

Tip FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF0612 

AKF0612 
 
Această adorabilă mască pentru copii este concepută cu 
desene distractive pentru a o face atractivă pentru copii să o 
poarte. 
Masca este pliabilă, are bucle pentru urechi și este ambalată 
la 5 într-o pungă resigilabilă. 

Tip FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 
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Tip IIR 
 
 

 
CMHT-IIR-AKF2001 

AKF2001 
 
Această mască de față chirurgicală este protecția perfectă pe 
3 straturi împotriva virușilor. Masca rezistentă la stropire 
funcționează în ambele sensuri, protejează purtătorul, dar și 
alte persoane din jurul purtătorului. 
Masca AKF2001, cu bucle pentru urechi, este ambalată la 10 
într-o pungă resigilabilă. 

Tip IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2011 

AKF2011 
 
Această mască de față chirurgicală este protecția perfectă pe 
3 straturi împotriva virușilor. Masca rezistentă la stropire 
funcționează în ambele sensuri, protejează purtătorul, dar și 
alte persoane din jurul purtătorului. 
Masca AKF2011, cu curele de cravată, este ambalată la 10 
într-o pungă resigilabilă. 

Tip IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2012 

AKF2012 
 
Această mască chirurgicală este concepută pentru copii. Este 
disponibil în 2 dimensiuni: copii / adolescenți 

Tip IIR 
EN 14683 / CE 
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Material de protecție 
 

 
CMHT-PM-01 

Un scut facial ușor cu o bandă din spumă pentru confort maxim. Ecranul 
fără latex este anti-ceață și anti-static. 

 
CMHT-PM-02 

Ecran facial reglabil. Ecranul poate fi înclinat la 90 °, astfel încât să puteți 
purta ecranul în fața feței sau deasupra capului. 

 
CMHT-PM-04 

O acoperire medicală care oferă protecție completă. Husa are toate glugă 
și pantofi. 
 
Capacul este disponibil în toate dimensiunile S - M - L - XL 

 
CMHT-PM-05 

Un scaner digital de temperatură. Luați loc în fața ecranului și lăsați 
scanerul să vă măsoare temperatura. 
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Despărțitoare plexi 
 

 
CMHT-PS-01 

Contor ecran Plexi. Placa de jos este tratată cu un ulei negru 
de ceară tare pentru o curățare ușoară și un finisaj frumos. 
 
Ecranul este realizat dintr-o variantă puternică de plexiglas. 
Acest lucru îl face foarte robust și mai puțin sensibil la 
zgârieturi. 

100 (La) x 100 (In) cm  
150 (La) x 100 (In) cm  

 
CMHT-PS-02 

Ecran de sol Plexi (complet închis). Placa de jos este tratată cu 
un ulei negru de ceară tare pentru o curățare ușoară și un 
finisaj frumos. 
 
Ecranul este realizat dintr-o variantă puternică de plexiglas. 
Acest lucru îl face foarte robust și mai puțin sensibil la 
zgârieturi. 

100 (La) x 190(In) cm  
200 (La) x 190(In) cm  

 
CMHT-PS-03 

Ecran de sol Plexi (pe jumătate închis). Placa de jos este 
tratată cu un ulei negru de ceară tare pentru o curățare 
ușoară și un finisaj frumos. 
 
Ecranul este realizat dintr-o variantă puternică de plexiglas. 
Acest lucru îl face foarte robust și mai puțin sensibil la 
zgârieturi. 

100 (La) x 190 (In) cm  
150 (La) x 190 (In) cm 

 
CMHT-PS-04 

Ecran suspendat Plexi cu corzi puternice pentru a atârna 
ecranul de tavan. 
 
Ecranul este realizat dintr-o variantă puternică de plexiglas. 
Acest lucru îl face foarte robust și mai puțin sensibil la 
zgârieturi. 

75 (La) x 100(In) cm  
100 (La) x 150(In) cm 

 

 

 

Toate ecranele sunt disponibile în diferite dimensiuni 
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