
Je to v našich RUKOU!
S dezinfekčním ubrouskem HELLMA
Antibakteriální ubrousky HELLMA lze použít k dezinfekci a čištění rukou, předmětů a menších povrchů. Jsou účinné proti 
virům nového typu, jako např. koronavirus nebo další chřipkové viry a bakterie. Dezinfekční ubrousky HELLMA jsou praktické 
a určené k jednorázovému použití, a to kdekoli a kdykoli, doma nebo na cestách. Individuálně zabalené ubrousky mají také 
rozhodující výhodu v tom, že nevysychají příliš rychle a poskytují tak potřebný dezinfekční účinek.

Rychlé, praktické a vždy po ruce pro vaše 
zákazníky, hosty a zaměstnance!

  Složení: podle oficiálních doporučení WHO

  Použití: Dezinfekčním ubrouskem důkladně otírejte ruce 
nejméně po dobu 30 sekund. Ostatní povrchy pečlivě setřete. 
Pouze na jedno použití. Spotřebujte ihned po otevření.

  Upozornění: Biocidní přípravky používejte s opatrností. Před použitím 
si vždy přečtěte informace o produktu uvedené na etiketě.

jednotlivě 
balené



HELLMA dezinfekční ubrousek 6 × 70 ks

HELLMA dezinfekční ubrousek 400 ks

Dezinfekční ubrousky HELLMA nabízíme 
ve dvou různých typech balení:
Pro velkoodběratele
K distribuci v oblasti veřejného stravování, zpracování potravin, provozu osobní přepravy, 
čerpacích stanic nebo také jako doplňkový sortiment do hotelových pokojů.

Pro menší firmy a prodejny
K distribuci v gastronomii, rychlém občerstvení, donáškové službě, 
venkovním stravování, ale dále například i pro kanceláře a recepce.

Od množství 1 mil. ks dostupné 
také v privátním potisku!

Hmotnost v kg (brutto / netto) 1,75 / 1,20

Rozměry v mm (š × d × v) 255 × 380 × 80

Počet kartonů/vrstva 9

Počet kartonů/paleta 162

Min. doba použitelnosti 12 měsíců

GTIN karton 8590188030767

Hmotnost v kg (brutto / netto) 1,79 / 1,26

Rozměry v mm (š × d × v) 125 × 390 × 170

Počet kartonů/vrstva 18

Počet kartonů/paleta 108

Min. doba použitelnosti 12 měsíců

GTIN karton 4003148220930

Dílčí obal / sáček GTIN 4003148220947

E-mail: objednavky@hellma.cz
Telefon – zelená linka: 800 130 330

www.hellma.cz

Gastronomický servis Praha s.r.o.
Cukrovarská 982
196 00 Praha
Česká republika


