
Μένουμε ασφαλείς.
Μένουμε χαμογελαστοί.

Βρες όλα όσα 
χρειάζεσαι για

Μάσκες σελ.2

Προστασία & 
καθαριότητα  
χεριών  σελ.10

Ατομική
Φροντίδα σελ.8

Καθαριότητα 
Επιφανειών σελ.20

Προστασία σε 
Επαγγελματικούς 
Χώρους σελ.16

Ανανεωμένη
έκδοση με

νέα προϊόντα



https://eody.gov.gr/


3

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Προστασία 3 στρωμάτων

Αδιάβροχη

Υποαλλεργικό 
υλικό non-woven

499€

Ιατρική μάσκα
μιας χρήσης 

Κωδ. 3497925 

10 τεμαχίων

Διαστάσεις 17,5 x 9 cm

BFE ≥ 95% Αποτελεσματικότητα 
διήθησης βακτηρίων κατά ΕΛΟΤ
EN 14683: 2019

Οι μάσκες με πιστοποιητικό 
CE, πληρούν τις προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
προς την ασφάλεια και την 
προστασία της υγείας.

https://www.plaisio.gr/iatriki-maska-mias-xrisis-trion-stromaton-10-temaxion_3497925


https://eody.gov.gr/
https://www.plaisio.gr/product/3505030
https://www.plaisio.gr/product/3505030
https://www.plaisio.gr/product/3505243
https://www.plaisio.gr/product/3505243
https://www.plaisio.gr/product/3505243




Προστασία Προσώπου  

Ενισχυμένη ασφάλεια για όλο το πρόσωπο  
Θωράκισε το πρόσωπό σου απέναντι στα παθογόνα σωματίδια και εξασφάλισε 
αποτελεσματική προστασία. 

299€

Ασπίδα προστασίας 
προσώπου με λάστιχο
Με αφρολέξ στο μέτωπο για άνεση 
κατά τη χρήση

Κωδ. 3471144

EN 166: 2002

Δες τι σου προσφέρει

Δε θολώνουν Διαυγής πλευρική
όραση

Εύκολος καθαρισμός 
και δυνατότητα 

πολλαπλών χρήσεων

Ελαφριά κατασκευή
και ευκολία στη 

χρήση

Προστατεύουν 
από σταγονίδια 
και σωματίδια 

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας ΥγείαςΠηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Με το πιστοποιητικό CE το προϊόν πληροί τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς
την ασφάλεια και την προστασία της υγείας.

https://www.plaisio.gr/product/3471144
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129€

Πολυκαρβονικά 
γυαλιά προστασίας
Κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
υλικό, εύκολο στο καθάρισμα

Κωδ. 3471136

EN 166: 2002

Δες τι σου προσφέρει

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Ανθεκτικά χάρη στο 
υλικό κατασκευής

Δε θολώνουν Προστατεύουν από σταγονίδια 
και σωματίδια 

Ελαφρύ υλικό 
και ευκολία στη χρήση

Με το πιστοποιητικό CE το προϊόν πληροί τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς
την ασφάλεια και την προστασία της υγείας.

https://www.plaisio.gr/product/3471136


Ατομική Φροντίδα

Μέτρηση με ένα κλίκ 
Μέτρησε την θερμοκρασία σου σε ένα δευτερόλεπτο, ανέπαφα και με ασφάλεια.

3990€

Κωδ. 3532569

Με την ανέπαφη μέτρηση αποφύγουμε
τη διασπορά των μικροβίων.

Ηλεκτρονικό 
Θερμόμετρο
Υπερύθρων

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

0197

https://www.plaisio.gr/product/3532569


H σωστή χρήση του θερμομέτρου σε 6 βήματα

3

5

2

4 6
Πάτησε το πλήκτρο έναρξης,

για να μπει σε λειτουργία το θερμόμετρο.

Η πράσινη οθόνη επιβεβαιώνει
τη φυσιολογική θερμοκρασία

σώματος μας (μικρότερη από 37,3 °C)

Η κίτρινη οθόνη επιβεβαιώνει πως 
η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 

37,4 – 37,8 °C

Η κόκκινη οθόνη ειδοποιεί για υψηλή 
θερμοκρασία και συνοδεύεται

από ήχο προειδοποίησης
(υψηλότερη από 37,8°C)

Χρόνος μέτρησης
1 δευτερόλεπτο

Ανέπαφη μέτρηση
σε απόσταση 3-5 εκατοστών

Οθόνη LCD με 3 αποχρώσεις 
πράσινο, κίτρινο και κόκκινο.

Λειτουργία
ειδοποίησης πυρετού

Μνήμη 10 τελευταίων 
μετρήσεων

Διπλή λειτουργία μέτρησης 
μετώπου και αντικειμένων

2 χρόνια εγγύηση

Πίεσε το κουμπί START.

Πιέζοντας εκ νέου το κουμπί START
μπορείτε να επαναλάβετε τη μέτρηση.

Κράτησέ το απένατι από το μέτωπο
σε απόσταση 3 έως 5 εκατοστών.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα της 
μέτρησης. Ανάλογα με τη θερμοκρασία

η οθόνη θα αλλάξει χρώμα.

Πίεσε ξανά το πλήκτρο έναρξης,
για να απενεργοποιήσεις το θερμόμετρο.

9

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

1

Δες τι σου προσφέρει Αποτελέσμα μέτρησης

START



Ασφάλεια σε κάθε άγγιγμα
Η χρήση γαντιών αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης
και περιορίζει τη μεταφορά ιών και μικροβίων από μολυσμένα αντικείμενα και επιφάνειες.

Χρησιμοποίησε τα γάντια σου προσεκτικά 
και στοχευμένα! Δεν θα πρέπει ποτέ να 
αγγίζεις με αυτά προσωπικά αντικείμενα, 
όπως το κινητό ή τα κλειδιά σου, αλλά ούτε 
και εκτεθειμένα μέρη του σώματός σου.

Τράβηξε το γάντι
από την άκρη που βρίσκεται κοντά

στον καρπό, φτάνοντας μέχρι τη μέση 
της παλάμης, ώστε τα δάχτυλα να 

παραμείνουν καλυμμένα. Επανάλαβε 
τη διαδικασία και στο άλλο χέρι.

Αφαίρεσέ το πλήρως,
τραβώντας το από το εσωτερικό 

μέρος. Γύρισε ανάποδα το γάντι, για να 
«εγκλωβίσεις» τη μολυσματική πλευρά. 

Κάνε το ίδιο και με το αντίθετο χέρι.

Τοποθέτησε με προσοχή
τα χρησιμοποιημένα γάντια 
στον κάδο απορριμμάτων.

Αφαίρεσε σωστά τα γάντια σου με 3 κινήσεις

1 2 3

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Προστασία & καθαριότητα χεριών
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799€

Γάντια Βινυλίου
Λευκά
Χωρίς Πούδρα
100 τεμαχίων 

Μεγ.: S, M, L, XL 

Κωδ.: 3469220

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

για καθημερινή χρήση

https://www.plaisio.gr/product/3469220
https://www.plaisio.gr/product/3469220


https://eody.gov.gr/
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059€

Καθαριστικό Gel Χεριών 
με Ήπια Αντισηπτική 
Δράση NV Cosmetics
35ml 

Κωδ. 3473988    

349€

129€

599€

Καθαριστικό Gel Χεριών 
με Ήπια Αντισηπτική 
Δράση NV Cosmetics 
500ml 

Κωδ. 3473996     

2190€ 9990€

Επιτοίχια
μεταλλική βάση
για αντισηπτικό

Μεταλλικό stand
με βάση
αντισηπτικού

Κωδ. 3495590 Κωδ. 3495604

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

70% αλκοόλη 70% αλκοόλη 

Αντισηπτικό 
Χεριών Flost

Κωδ.: 3430545

Κωδ.: 3430553

100ml

750ml

65% αλκoόλη 

https://www.plaisio.gr/product/3473988
https://www.plaisio.gr/product/3473996
https://www.plaisio.gr/product/3430545
https://www.plaisio.gr/product/3430553
https://www.plaisio.gr/epitoixia-vasi-metalliki-gia-mpoukali-alkoolouxou-dialimatos-1-litrou_3495590
https://www.plaisio.gr/epidapedio-stand-me-metalliki-vasi-gia-mpoukali-1-litrou_3495604


https://eody.gov.gr/


099€

15

Χειροπετσέτα Ζικζακ 
Clean Workstyle
200 Τεμαχίων 

Μετά το πλύσιμο, κλείσε
τη βρύση χρησιμοποιώντας 
μια χειροπετσέτα. 

109€
Κρεμοσάπουνο αντλία 
Clean Workstyle
300ml

Κωδ.: 1620614

Κρεμοσάπουνο
ανταλλακτικό
Clean Workstyle
1lt

239€

Κωδ.: 1620622

Κωδ.: 1620746

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

https://www.plaisio.gr/product/1620614
https://www.plaisio.gr/product/1620622
https://www.plaisio.gr/product/1620746


Προστασία σε Επαγγελματικούς Χώρους

Εργασία και ασφάλεια
Τα διαχωριστικά plexiglass προσφέρουν ασφαλή εξυπηρέτηση του κοινού 
και ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, ενώ οι ειδικές σημάνσεις 
παρακινούν τους επισκέπτες για την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων 
και τη χρήση αντισηπτικού. 

69€

Κωδ. 3497666

68 x 95 cm

59€

Κωδ. 3497682

90 x 65 cm

49€Διαχωριστικό 
plexiglass

Κωδ. 3497674

75 x 65 cm

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

9
0

 c
m

65 cm

https://www.plaisio.gr/promo-20200831-diaxoristika-plexiglass
https://www.plaisio.gr/promo-20200831-diaxoristika-plexiglass
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Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

14,5 x 19,5 cm

189€
Πινακίδα
εφαρμογής
αντισηπτικού

Κωδ.: 3503224

29,5 cm

Πινακίδα
διατηρείτε
αποστάσεις

299€

Κωδ.: 3503240

12,5 χ 59,5 cm

299€

Πινακίδα
περιμένετε εδώ

Κωδ.: 3503259

Ειδικές σημάνσεις για 
τήρηση των μέτρων 
προστασίας 

https://www.plaisio.gr/pinakida-efarmogis-antisiptikou-14-5-x-19-5-cm-laminated_3503224
https://www.plaisio.gr/pinakida-diatireite-apostaseis-24-x-24-cmlaminated_3503240
https://www.plaisio.gr/pinakida-perimenete-edo-12-5-x-29-5-cm-laminated_3503259


Η UV προστασία σου λύνει τα χέρια
Αντικείμενα και επιφάνειες, με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή, αποτελούν σημαντικές 
εστίες μικροβίων. Με τη δύναμη των ακτίνων UV αποστειρώνεις το 99,9% των μικροβίων εύκολα
και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

299€

Λάμπα UV 
Αποστείρωσης 
Xώρου

Κωδ. 3537609

Tοποθετείται στο έδαφος
αλλά και σε τοίχο.
Διαστάσεις 10x47,5 cm

Xρειάζεται 4 ώρες για να 
αποστειρώσει πλήρως τα 50 
τετραγωνικά μέτρα

Προστασία σε Επαγγελματικούς Χώρους

Οι ακτίνες UV-C εξουδετερώνουν
το 99,9% των μικροβίων και 
βακτηριδίων φιλτράρωντας 
αποτελεσματικά τον άερα εντός 
του δωματίου. Κατάλληλο για 
επαγγελματικούς χώρους αλλά
και για προσωπικό σου χώρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΠΑΣ UV-C

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

https://www.plaisio.gr/product/3537609


99€
5990€

4490€

Ράβδος 
Αποστείρωσης
59S X5
Ελαφρύ και φορητό stick 
αποστείρωσης. 

UV Τσάντα
Aποστείρωσης 
Sentio
Αποστειρώνει όλα 
τα προσωπικά σου 
αντικείμενα μέσα
σε 3 λεπτά 

UV Αποστειρωτής
Turbo-x
Αποστειρώνει μέσα
σε 10 λεπτά κινητά
και μικροαντικείμενα.

Κωδ.: 3451283 

Κωδ.: 3493946 
Κωδ.: 3507572 

Εξωτερικές διαστάσεις
21,8 x 12,2 x 5,3 cm

Εξωτερικές διαστάσεις
23,5 Χ 11 Χ 24  cm

Διαστάσεις
22 x 11 χ 7 cm

Σύνδεση
με USB

Σύνδεση
με USB

Εφαρμόζεται απευθείας 
σε όλες τις επιφάνειες.

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Εσωτερικές διαστάσεις
18 x 10 x 22 cm

Εσωτερικές διαστάσεις
22 Χ 10 Χ 20 cm

19

https://www.plaisio.gr/product/3507572
https://www.plaisio.gr/product/3507572
https://www.plaisio.gr/product/3451283
https://www.plaisio.gr/product/3451283
https://www.plaisio.gr/product/3493946
https://www.plaisio.gr/product/3493946


https://eody.gov.gr/
https://www.plaisio.gr/product/3470717
https://www.plaisio.gr/product/3378012
https://www.plaisio.gr/product/3377954
https://www.plaisio.gr/product/3459853
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Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

1490€

Καθαριστικά Μαντηλάκια
για Επιφάνειες
100 τεμαχίων

Κωδ.: 3456935   

379€

Υγρά Πανάκια
Καθαρισμού
Λεμόνι Klinex
36 τεμαχίων

Κωδ.: 3428249   

269€

Πανάκια Γενικού
Καθαρισμού
Cif Professional
100 τεμαχίων

Κωδ.: 3378039   

70% αλκοόλη 

Κυψελωτή επιφάνεια 
αποτελεσματικά καθαρισμό 

επιφανειών  

Άρωμα φρεσκάδας

https://www.plaisio.gr/promo-20200831-katharistika
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