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Η ατομική προστασία σε πρώτο πλάνο.

Περιεχόμενα

Κάθε μεταβολή φέρνει μια νέα πραγματικότητα στη ζωή μας, με καινούργιες 
συνήθειες και απαιτήσεις. Κάθε μας καθημερινή δραστηριότητα παίρνει νέα μορφή. 
Εργαζόμαστε από το σπίτι, καλύπτουμε το πρόσωπό μας και κρατάμε αποστάσεις! 

Γι’ αυτό, δεν πάμε πουθενά χωρίς τη μάσκα μας, τηρούμε τις αποστάσεις 
ασφαλείας και φροντίζουμε τόσο για την προσωπική μας υγιεινή, όσο  
και για την απολύμανση των προσωπικών μας αντικειμένων.

Στο Πλαίσιο βάζουμε πάνω από όλα την υγεία!
Για αυτό σε εμάς θα βρεις όλα τα απαραίτητα, 
για να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς!

Αυτές οι αλλαγές δεν πρέπει να μας φοβίζουν, αφού σκοπός τους 
είναι να μας προστατέψουν!
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Γιατί Πλαίσιο; 
Διότι...

...είμαστε πιστοποιημένοι από τον ΕΟΦ  
για την πώληση ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων με την υπουργική απόφαση 
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004

...όλα τα προϊόντα μας φέρουν  
τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 
και τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ 

για την ασφάλεια μας.

...σε εμάς θα βρεις όλα τα προϊόντα για 
να καλύψεις πλήρως την ατομική σου 

προστασία.

...επιλέγεις τον τρόπο αγοράς είτε 
σε ένα κατάστημα, είτε στο plaisio.gr 

και παραλαμβάνεις άμεσα και ανέπαφα.

3
Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια. Το Πλαίσιο δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προιόντων. Το Πλαίσιο διατηρεί το 
δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και 6% ανάλογα το είδος του προιόντος. Ο παρών κατάλογος 
διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι φωτογραφίες των προιόντων έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του καταλόγου. Οι τιμές του παρόντος εντύπου ισχύουν 
απο 28/09/2020 έως και 31/10/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.



Μάσκες Προστασίας

Φοράμε μάσκα και προστατεύουμε 
εμάς και τους γύρω μας
Προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας επιλέγοντας την ιατρική μάσκα προσώπου μιας χρήσης.
Η συσκευασία κλείνει αεροστεγώς ώστε να αποφεύγεται η επαφή των μασκών με μολυσμένες επιφάνειες 
και αντικείμενα. Οι μάσκες διαθέτουν πιστοποιητικό CE, TUV και είναι εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ.

Η σωστή χρήση της μάσκας σε 6 βήματα

Φόρεσε τη μάσκα, περνώντας 
τα 2 λάστιχα γύρω από τα αυτιά.

1
Φρόντισε να καλύπτει τελείως τη μύτη,

το στόμα και το πηγούνι, χωρίς να αφήνεις κενά.

2
Για να τη σταθεροποιήσεις,  πίεσε το 

μεταλλικό στοιχείο στη ράχη της μύτης.

3

Απόφυγε να ακουμπήσεις την μάσκα
με τα χέρια σου, για όση διάρκεια

τη φοράς.

4
Αφαίρεσε τη μάσκα, τραβώντας ταυτόχρονα 

τα δύο λάστιχα από τα αυτιά και απόρριψέ την 
απευθείας στον κάδο.

5
Αφού αφαιρέσεις τη μάσκα,

 πλύνε τα χέρια σου πολύ σχολαστικά
με σαπούνι και νερό.

6

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Η εφαρμογή της μάσκας πρέπει να γίνεται 
με καθαρά χέρια. Γι’αυτό το λόγο είναι 
σημαντικό να πλένεις και να απολυμαίνεις 
καλά τα χέρια σου πριν τη χρησιμοποιήσεις.
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10 τεμαχίων

Προστασία 3 στρωμάτων

Αδιάβροχη

Υποαλλεργικό 
υλικό non-woven

Διαστάσεις  
17,5 x 9 cm

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

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

119€

Ιατρική μάσκα μιας χρήσης 

Κωδ.: 3497925 

Με πιστοποιητικό CE και TUV το προϊόν 
πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως προς την ασφάλεια και την 
προστασία της υγείας. 349€

Κωδ.: 3720624

10 τεμαχίων 50 τεμαχίων
BFE ≥ 95% 

EN 14683:2019

50 τεμαχίων

https://www.plaisio.gr/product/3497925
https://www.plaisio.gr/product/3497925
https://www.plaisio.gr/product/3720624
https://www.plaisio.gr/product/3720624


Προστατεύσου με τις μάσκες προσώπου 
υψηλής προστασίας
Μάσκες μια χρήσης FFP2 αλλά και υφασμάτινες πολλαπλών χρήσεων για να παραμείνεις ασφαλής.

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Μάσκες Προστασίας

Μάσκα Μιας 
Χρήσης FFP2  
60 τεμαχίων

Υφασμάτινη Μάσκα 
Με Φίλτρο Ενεργού 
Άνθρακα  

2590€

Κωδ.: 3672409

399€

Κωδ.: 3587436

Ανταλλακτικά 
Φίλτρα Άνθρακα Για 
Μάσκα Υφασμάτινη 
5 τεμαχίων

299€

Κωδ.: 3587444

Προστασία
2 στρωμάτων

100%
βαμβακερή

Το ύφασμα της μάσκας δεν περιέχει 
επιβλαβείς ουσίες για τον οργανισμό 

Μάσκα μια χρήσης FFP2 για την προστασία από αιωρούμενα 
σωματίδια, μικροοργανισμούς, σκόνες και οσμές.

Προστασία από σωματίδια έως και 98% 
με την χρήση  του ιατρικού φίλτρου 
ενεργού άνθρακα.

BFE ≥ 95%
EN 149

Μάσκα Μιας 
Χρήσης FFP2
20 τεμαχίων

529€

Κωδ.: 3660508

https://www.plaisio.gr/product/3660508
https://www.plaisio.gr/product/3672409
https://www.plaisio.gr/product/3587436
https://www.plaisio.gr/product/3587444
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Η σωστή χρήση της μάσκας σε 6 βήματα

Πλένουμε τη μάσκα στους 40-60 βαθμούς 
και στη συνέχεια τη σιδερώνουμε 

σε υψηλή θερμοκρασία.

1
Απομακρύνουμε τους ρύπους από τα χέρια
με νερό και σαπούνι ή αντισηπτικό διάλυμα, 

πριν τη χρήση της μάσκας.

2
Πιάνουμε τη μάσκα από τα λαστιχάκια 

και καλύπτουμε την περιοχή από τη μύτη 
μέχρι το πηγούνι.

3

Εφαρμόζουμε σωστά τη μάσκα στο 
πρόσωπο, ώστε να μην υπάρχουν κενά.

4
Αποφεύγουμε να ακουμπάμε 

τη μάσκα κατά τη χρήση.

5
Όταν αφαιρούμε τη μάσκα, την τοποθετούμε 

σε ειδικό σακουλάκι μέχρι την επόμενη πλύση.

6

Υφασμάτινη μάσκα 
με πιέτες

Κωδ.: 3505030, 3505243

119€

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Μάσκα μια χρήσης FFP2 για την προστασία από αιωρούμενα 
σωματίδια, μικροοργανισμούς, σκόνες και οσμές.

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


Προστασία για τους μικρούς μας φίλους
Ιατρικές μάσκες μιας χρήσης αλλά και υφασμάτινες σε πολλά σχέδια για να 
είμαστε ασφαλείς ό,τι και αν επιλέξουμε! 

Ιατρική μάσκα μιας 
χρήσης παιδική 
20 τεμαχίων

Κωδ.: 3545369, 3545385

*Οι υφασμάτινες μάσκες να 
πλένονται στους 40-60 βαθμούς 
και να σιδερώνονται σε υψηλές 
θερμοκρασίες.

799€

Παιδική υφασμάτινη 
μάσκα με μεταλλικό 
έλασμα 
2 τεμαχίων

Κωδ.: 3548171, 3548198

299€

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας*

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

Μάσκες Προστασίας

https://www.plaisio.gr/product/3545385
https://www.plaisio.gr/product/3545369
https://www.plaisio.gr/product/3548171
https://www.plaisio.gr/product/3548198
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Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Προστασία
2 στρωμάτων

100%
βαμβακερή

Το ύφασμα της μάσκας δεν περιέχει 
επιβλαβείς ουσίες για τον οργανισμό 

Παιδική  
υφασμάτινη 
μάσκα

Κωδ.: 3555682, 3555690, 
3555704, 3556611

099€

Διάλεξε τα πιο cool σχέδια και «κλέψε» 
τις εντυπώσεις με την μάσκα σου

Παιδική  
υφασμάτινη 
μάσκα

Κωδ.: 3541576, 3541584, 3541592, 
3541606, 3542114

099€

https://www.plaisio.gr/product/3541584
https://www.plaisio.gr/product/3541592
https://www.plaisio.gr/product/3541606
https://www.plaisio.gr/product/3542114
https://www.plaisio.gr/product/3541576
https://www.plaisio.gr/product/3555682
https://www.plaisio.gr/product/3555690
https://www.plaisio.gr/product/3555704
https://www.plaisio.gr/product/3556611


Ασπίδα κατα των μικροβίων 
Θωράκισε το πρόσωπό σου απέναντι στα παθογόνα σωματίδια και εξασφάλισε 
αποτελεσματική προστασία. 

EN 166: 2002

EN 166: 2002

Πολυκαρβονικά γυαλιά 
προστασίας 
Κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
υλικό, εύκολο στο καθάρισμα Κωδ. 3471136

099€

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

Κωδ. 3471144

199€

Δε θολώνουν

Δε θολώνουν

Εύκολος καθαρισμός  
και δυνατότητα 

πολλαπλών χρήσεων

Εύκολος καθαρισμός  
και δυνατότητα 

πολλαπλών χρήσεων

Προστατεύουν από 
σταγονίδια και 

σωματίδια 

Προστατεύουν από 
σταγονίδια και 

σωματίδια 

Ελαφριά κατασκευή
και ευκολία στη 

χρήση

Ελαφριά κατασκευή
και ευκολία στη 

χρήση

Προστασία Προσώπου

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

Με 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
https://www.plaisio.gr/product/3471144


Δες τι σου προσφέρει

Χρόνος μέτρησης
1 δευτερόλεπτο

Ανέπαφη μέτρηση
σε απόσταση 3-5 εκατοστών

Οθόνη LCD

Λειτουργία
ειδοποίησης πυρετού

Μνήμη 10 τελευταίων 
μετρήσεων

Διπλή λειτουργία μέτρησης 
μετώπου και αντικειμένων

11Ατομική Φροντίδα

Θερμομέτρηση με ένα κλικ
Μέτρησε την θερμοκρασία σου σε ένα δευτερόλεπτο, ανέπαφα και με ασφάλεια.

Ηλεκτρονικό 
θερμόμετρο  
μετώπου

Κωδ.: 3532569

1490€

Κράτησε το θερμόμετρο σε απόσταση 3 εκατοστών από 
το μέτωπο και πάτα το πλήκτρο μέτρησης. Η θερμοκρασία 
θα φανεί στην οθόνη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.

0197

Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

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


Προστασία & Καθαριότητα Χεριών

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.

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

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.

Αφαίρεσε σωστά τα γάντια σου με 3 κινήσεις

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.

1 2 3
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Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Γάντια βινυλίου
λευκά χωρίς πούδρα 
100 τεμαχίων 
Μεγ.: M, L

Κωδ.: 3469220

699€

για καθημερινή χρήση

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


Προστασία & Καθαριότητα Χεριών

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Αντισηπτική προστασία
Χρησιμοποίησε καθαριστικό χεριών, όπου και αν βρίσκεσαι, για να απολυμάνεις γρήγορα 
και αποτελεσματικά τα χέρια σου

Προτίμησε ένα αντισηπτικό
διάλυμα με περιεκτικότητα
σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%. 

70%

Μισό λεπτό αρκεί, για να το 
εφαρμόσεις σωστά στα χέρια σου!

Απολύμανε σωστά τα χέρια σου σε 4 βήματα

Εφάρμοσε το υγρό 
ανάμεσα στις παλάμες, 
ώστε να το μοιράσεις 

ομοιόμορφα και στα δύο 
χέρια.

Τρίψε σταυρωτά τα δάχτυλά σου και 
στη συνέχεια χρησιμοποίησε τον 

αντίχειρα κάθε χεριού στην αντίθετη 
παλάμη, για να απλώσεις το διάλυμα 

με περιστροφικές κινήσεις.

Μετακίνησε τα ακροδάχτυλά σου 
στο εσωτερικό της παλάμης, μέχρι να 
βεβαιωθείς πως το αντισηπτικό έχει 
φτάσει σε κάθε σημείο της περιοχής. 

Περίμενε μερικά δευτερόλεπτα 
να στεγνώσουν τα χέρια σου, 
πριν επιχειρήσεις να αγγίξεις 

οποιαδήποτε επιφάνεια.

1 3 42
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Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Καθαριστικό χεριών με 
ήπια αντισηπτική δράση

35ml

Με πιστοποίηση από CPNP, είναι 
σύμφωνο  με τα πρότυπα της ΕΕ. 
Περιέχει πανθενόλη και αλόη 
για να διατηρεί τα χέρια μας 
ενυδατωμένα

Έχουν ήπια αντισηπτική δράση,  
και είναι ιδανικά για χρήση από παιδιά.

Παιδικά αντισηπτικά

Κωδ.: 3473988  

059€

Κωδ.: 3473961

129€ 100ml

Κωδ.: 3473996 

349€ 500ml

Καθαριστικό gel 65ml 
με άρωμα papaya 
και φρούτα του δάσους

099€

Κωδ.: 3546748, 3546780

Αντισηπτική Λοσιόν 
500ml 399€

Κωδ.: 3378055 

70% 
αλκοόλη 

70% 
αλκοόλη 

https://www.plaisio.gr/product/3473961
https://www.plaisio.gr/product/3473996
https://www.plaisio.gr/product/3473988
https://www.plaisio.gr/product/3378055
https://www.plaisio.gr/product/3546748
https://www.plaisio.gr/product/3546780


Προστασία & Καθαριότητα Χεριών

Αντισηπτική προστασία
Τα προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των βιοκτόνων αντισηπτικών και έχουν έγκριση από ΕΟΦ. 
Απολυμαίνουν αποτελεσματικά τα χέρια μας και μας προστατεύουν από μικρόβια και ιούς.

4lt500ml

399€

Κωδ.: 3600793 

1890€

Κωδ.: 3600785 

Aντισηπτικό Gel 
Χεριών με Αντλία 
Elvisept

Aντισηπτικό Gel 
Χεριών

500ml

100ml

Αντισηπτικό Χεριών 
Με Ιοκτόνο Δράση

Κωδ.: 3565483 

169€

Κωδ.: 3565513  

399€

1lt

Κωδ.: 3565521

549€

Εγκεκριμένα από

https://www.plaisio.gr/product/3565483
https://www.plaisio.gr/product/3565513
https://www.plaisio.gr/product/3565521
https://www.plaisio.gr/product/3600793
https://www.plaisio.gr/product/3600785


Αποτελεσματική προστασία και 
στον επαγγελματικό σου χώρο.
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Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Μαντηλάκια 
Septona 
15 Τεμαχίων 

ΜΕΓΑ Υγρά Μαντηλάκια
Αντιβακτηριδιακά Λεμόνι Wet Hankies
72 Τεμαχίων 

Κωδ.: 3544540, 3544532

Κωδ.: 3598004, 3597938

039€

Υγρά Μαντηλάκια Extra 
Safe Wet Hankies 
63 Τεμαχίων 

Κωδ.: 3597997

219€

199€

ΜΕΓΑ Υγρά Μαντηλάκια
Αντιβακτηριδιακά Wet Hankies
15 Τεμαχίων 

Κωδ.: 3597911, 3597970

035€

KLINEX 
Υγρά Πανάκια Καθαρισμού
36 τεμαχίων  

Κωδ.: 3428249, 3434583, 
3434575

149€

https://www.plaisio.gr/product/3544540
https://www.plaisio.gr/product/3544532
https://www.plaisio.gr/product/3597997
https://www.plaisio.gr/product/3598004
https://www.plaisio.gr/product/3597398
https://www.plaisio.gr/product/3597911
https://www.plaisio.gr/product/3597970
https://www.plaisio.gr/product/3428249
https://www.plaisio.gr/product/3434583
https://www.plaisio.gr/product/3434575


4 βήματα για να πλένεις σωστά τα χέρια σου

Προστασία & Καθαριότητα Χεριών

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Η υγιεινή παίρνει το πάνω χέρι
Το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και η χρήση χειροπετσέτας σε περίπτωση 
φτερνίσματος ή καταρροής αποτελούν τους πιο απλούς τρόπους να προστατευθείς
από όλους τους κοινούς ιούς, αλλά και από τον COVID-19.

Πλύνε τα χέρια σου  
αρκετές φορές μέσα στη μέρα.

Αν θες να υπολογίσεις εύκολα τον 
ιδανικό χρόνο απλά σιγοτραγούδησε 
δύο φορές το Happy Birthday!

Βρέξε καλά τα χέρια σου
κάτω από τη βρύση 

και εφάρμοσε άφθονο 
κρεμοσάπουνο
(2-3 πατήματα).

Άπλωσε το υγρό τόσο εσωτερικά 
όσο και εξωτερικά της κάθε 

παλάμης, όπως επίσης ανάμεσα 
στα δάκτυλα και κάτω

από τα νύχια.

Τρίψε για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα τα χέρια, ασκώντας 
εντονότερες πιέσεις στα σημεία 

που αναφέρονται
στο 2ο βήμα.

Ξέπλυνε τα χέρια σου με 
άφθονο νερό και στη συνέχεια 
σκούπισέ τα με χειροπετσέτα 

μιας χρήσης.

1 3 42



Μετά το πλύσιμο, κλείσε
τη βρύση χρησιμοποιώντας  
μια χειροπετσέτα. 

300ml

1lt300ml
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Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

Κρεμοσάπουνο 
Palmolive 
Hygiene Plus

209€

Κωδ.: 1830945

Κρεμοσάπουνο
Clean Workstyle 099€

Κωδ.: 1620614

229€

Κωδ.: 1620622

Χειροπετσέτα Ζικζακ 
Clean Workstyle 
200 τεμαχίων

099€

Κωδ.: 1620746

https://www.plaisio.gr/product/1830945
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.

68 x 95 cm90 x 65 cm75 x 65 cm

49€

Κωδ.: 3497674 

59€

Κωδ.: 3497682 

Διαχωριστικό 
plexiglass

69€

Κωδ.: 3497666 

75
 c

m
/ 

9
5c

m

65 cm/ 68cm

6
5 

cm

90 cm

https://www.plaisio.gr/product/3497674
https://www.plaisio.gr/product/3497682
https://www.plaisio.gr/product/3497666
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Ειδικές σημάνσεις για τήρηση 
των μέτρων προστασίας 

14,5 x 19,5 cm

29,5 cm

Πινακίδα
εφαρμογής
αντισηπτικού

Πινακίδα
διατηρείτε
αποστάσεις

189€

Κωδ.: 3503224 

299€

Κωδ.: 3503240 

12,5 χ 59,5 cm

Πινακίδα
περιμένετε εδώ

299€

Κωδ.: 3503259 

https://www.plaisio.gr/product/3503224
https://www.plaisio.gr/product/3503240
https://www.plaisio.gr/product/3503259


Tοποθετείται στο έδαφος 
αλλά και σε τοίχο.
Διαστάσεις 10 x 47,5 cm

Xρειάζεται 4 ώρες για 
να αποστειρώσει πλήρως 
τα 50 τετραγωνικά μέτρα

Προστασία σε Επαγγελματικούς Χώρους

Απολύμανε το χώρο και τα αντικείμενα σου 
με τη UV τεχνολογία
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.

119€

Κωδ.: 3692914

UV λάμπα αποστείρωσης 
χώρου
Με δυνατότητα συνεχούς 
λειτουργίας ακόμα και όταν 
βρίσκεσαι στο χώρο

299€

Κωδ. 3537609
Διαστάσεις
12 x 24,7 cm

Χρειάζεται 
από 15’ έως 45’                                   
για την αποστείρωση 
του χώρου

Απολύμανε τον χώρο σου με τις λάμπες UV 
και εξουδετέρωσε το 99,9% των μικροβίων 
και βακτηριδίων

UV-C λάμπα απολύμανσης 
αέρα Philips 
Διαθέτει αισθητήρα κίνησης που 
σταματάει την λειτουργία του σε 
απόσταση 5 μέτρων και 3 διαφορετικούς 
χρόνους σε λειτουργίες  

https://www.plaisio.gr/product/3692914
https://www.plaisio.gr/product/3537609


Διαστάσεις
22 x 11 χ 7 cm

Εφαρμόζεται σε 
όλες τις επιφάνειες.

Εσωτερικές διαστάσεις
18 x 10 x 22 cm

Εσωτερικές διαστάσεις
22 x 10 x 20 cm

Σύνδεση με USB

Σύνδεση με USB
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Πραγματοποίησε τις αγορές σου    με ανέπαφη παράδοση

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

2490€

Κωδ.: 3451283

UV τσάντα
αποστείρωσης Sentio 
Αποστειρώνει όλα τα προσωπικά 
σου αντικείμενα μέσα σε 3 λεπτά

39€

Κωδ.: 3545881

Ράβδος αποστείρωσης
UV-C 
Ελαφρύ και φορητό stick 
αποστείρωσης. 

2490€

Κωδ.: 3588890

https://www.plaisio.gr/product/3451283
https://www.plaisio.gr/product/3545881
https://www.plaisio.gr/product/3588890


Προστατεύουμε τον εαυτό μας 
αλλά και τους γύρω μας

To Πλαίσιο μένει πάντα δίπλα σου με:

σχολαστικά 

την μάσκα 
μας 

Πλένουμε τα χέρια μας

πριν αγγίξουμε

Κρατάμε 1,5-2 μέτρα

από όλους
απόσταση

Αποφεύγουμε
μέρη με συνωστισμό

 Κάνε τις παραγγελίες σου 24/7  
στο plaisio.gr εύκολα και με ασφάλεια

plaisio.gr
Κάλεσέ μας στο 210 2895000 ή 800 11 12345 

και θα χαρούμε να σε εξυπηρετήσουμε

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Οι οδηγοί μας τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας 
και είναι εξοπλισμένοι με γάντια και αντισηπτικά

Ανέπαφη & Άμεση Παράδοση
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