Szanowni Państwo
Prezentujemy ofertę dostaw innowacyjnego - specjalnego, bezpiecznego, biobójczego - środka
dezynfekującego SEPTILVER opartego na bazie nadtlenku wodoru stabilizowanego
nanocząsteczkami srebra. Produkt nie zawiera alkoholi, jest bezwonny i bezbarwny.
Oferujemy środek w wersji:
1. Septilver OXO - płyn roboczy, gotowy do użycia

2. Septilver OXOMAX - koncentrat do rozcieńczania wodą ( 1 litr preparatu Septilver OXOMAX
na 49 litrów wody = 50 litrów gotowego do użycia płynu roboczego )

Preparaty o szerokim spectrum zastosowania, produkowane na bazie nadtlenku
wodoru rekomendowanego przez WHO do zwalczania Koronawirusa 2019-nCOV
Preparat uzyskał prawo stosowania na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
- Decyzja Nr URPB 8946.20.zl.475.2020 – dla Septilver OXOMAX
- Decyzja Nr URPB 8945.20.zl.474.2020 – dla Septilver OXO
Producent – MENNICA-METALE sp. z o.o. - członek Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb
Mundurowych.
Preparaty Septilver OXO i Septilver OXOMAX pozwalają na długotrwałe utrzymanie wolnego od
patogenów stanu higienicznego czyszczonych powierzchni. Są bezpieczne dla organizmów
żywych, można stosować je na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością i są
przeznaczone do profesjonalnej dezynfekcji.
Proponowany najnowszy innowacyjny produkt - to bardzo wydajny preparat wirusobójczy
i bakteriobójczy i jest przeznaczony do odkażania:
 obiektów sportowych i rekreacyjnych , gastronomicznych, oaz pomieszczeń biurowych,
mieszkalnych, szpitalnych, szkolnych, przedszkoli, żłobków
 obiektów i pomieszczeń przemysłowych, użyteczności publicznej, a także zakładów
usługowych i obiektów handlowych
 chodników, klatek schodowych, witryn sklepowych, elewacji i innych
 mebli, tapicerki, wykładzin i innych obić materiałowych
 narzędzi, sprzętu i maszyn oraz pojazdów ( w tym sanitarnych), a w tym kabin
samochodowych, pasażerskich statków powietrznych i morskich
 rąk, tkanin przemysłowych, a także ubrań w tym kombinezonów ochronnych medycznych
i przemysłowych

Preparat do zastosowania kierowanego
oświatowych, leczniczych i zakładów pracy.

przez

służby

kryzysowe,

Septilver OXO i Septilver OXOMAX - jest dostępny w opakowaniach:
 1 litr
 5 litrów
 10 litrów
 paletopojemnik – 1000 litrów
Ceny:
Septilver OXOMAX - koncentrat o dużej wydajności, do rozcieńczania:
 1 litr
- cena 98,00 PLN + 8%VAT
 5 litrów - cena 388,00 PLN+ 8VAT
 10 litrów - cena 655,00 PLN + 8VAT
 paletopojemnik 1000 litrów - cena 41.000,00 PLN - 8%VAT
Septilver OXO - do bezpośredniego użycia:
 1 litr
- cena 27,00 PLN + 8%VAT
 5 litrów - cena 69,00 PLN + 8% VAT
 10 litrów - cena 118,00 PLN + 8% VAT
 paletopojemnik 1000 litrów - cena 8.750,00 PLN + 8%VAT
DOSTAWY
 3-5 dni roboczych od dnia wpływu
 paletopojemnik jest opakowaniem zwrotnym
 koszt dowozu do odbiorcy ustalany indywidualnie
Zamówienia prosimy kierować na adres pocztą e-mail:
INNPLAST
Łukasz Fencki
Bogdan Fencki
e-mail: innplast@protonmail.com, lub tel. +48 609 492 230
Wyrażamy nadzieję, że oferta nasza wzbudzi Państwa zainteresowanie.
Zapraszamy do współpracy.
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