
Platnosť cien od 3.11.2020

4,50 €

cena za ks

0,09 €

13,00 €

cena za ks

1,30 €

krabička 8,10 €

krabička 11,10 €

krabička 8,00 €

PRO-HAND s.r.o., 

Kráľová nad Váhom 701, 92591, Slovensko 

  safety & protection Maloobchod a velkoobchod - 

osobné ochranné pracovné prostriedky

0905/201010

všetky ceny sú bez DPH

kód popis mj cena za mj

JEDNORÁZOVÉ 

RÚŠKO

Jednorázové zdravotnícke rúško-3 vrstvy. Upínanie na 

gumičku, pevné tvarovanie na nos plieškom . Balené po 50 ks

kód popis mj

50 ks

prohand@prohand.sk

STERN          

NITRILOVÉ RUKAVICE

Jednorázové rukavice nitrilové .balenie 100 ks 

Veľkosť:7,8,9,10

MOSE                     

VINYLOVÉ  RUKAVICE

Jednorázové rukavice vinylové .balenie 100 ks                                              

Veľkosť: 8,9,10

BERT                   

LATEXOVÉ RUKAVICE

Jednorázové rukavice latexové.balenie 100 ks                                  

Veľkost: 7,8,9

OCHRANA DÝCHANIA

www.prohand.sk

cena za mj

Textilne rúško  2 vrstvové  s gumičkou na opakované použitie-

pratelné, 100% bavlna,strih je prispôsobený na tvár  dospelej 

osoby. Vďaka záhybom je zabezpečená priľnavosť ku tvári. 

180 gr. ,rôzne farby. Balené po 10 ks

OCHRANA RÚK

kód mj

1 ksTEXTILNÉ RÚŠKO

cena za mjpopis

mailto:prohand@prohand.sk
http://www.prohand.sk/#


  safety & protection

500 ml 3,00 €

750 ml 4,90 €

5 litr. 17,50 € 3,50 €

130 ml 2,00 €

400  ml 5,50 €

500 ml 5,10 €

5 litr. 34,00 € 6,80 €

2 litr. 8,00 € 4,00 €

5 litr. 17,50 € 3,50 €

PRO-HAND s.r.o., 

Kráľová nad Váhom 701, 92591, Slovensko 

  safety & protection Maloobchod a velkoobchod - 

osobné ochranné pracovné prostriedky

0948/070066

www.prohand.sk

marian.kittner@prohand.sk

IMUNO 2000 PP Alkylová dezinfekcia , bandaska 2 l.

IMUNO 5000 PP Alkylová dezinfekcia , bandaska 5 l.

IMUNO 5000 GL Dezinfekčný gel , 5 litr.bandaska

Tekutá dezinfekcia na podlahy a povrchy ALKYL  (C12-16)- riedenie v pomere 1dc dezinfekcie  + 5 litr.vody

Spoľahlivo ničí 99,99 % mikróbov, vírusov a kvasiniek.Biocídna aktívna látka (PT1/AL) schválené na MHSR , vyrobené podľa  receptúry WHO

kód popis mj cena za mj cena za 1 l

IMUNO 130 GL Dezinfekčný gel , push -pull  dávkovač

IMUNO 400 GL Dezinfekčný gel , push -pull  dávkovač +skoba na opasok

IMUNO 500 GL Dezinfekčný gel , flip-top  dávkovač

Gelová  dezinfekcia na ruky 70% ethanol
Spoľahlivo ničí 99,99 % mikróbov, vírusov a kvasiniek.Obsahuje hydratačnú zložku, nevysušuje ruky .Biocídna aktívna látka (PT1/AL) schválené na MHSR , 

vyrobené podľa  receptúry WHO

kód popis mj cena za mj cena za 1 l

IMUNO 500 TK Alkoholová dezinfekcia tekutá , flip -top  dávkovač

IMUNO 750 S TK Alkoholová dezinfekcia tekutá , spray rozprašovač

IMUNO 5000 TK Alkoholová dezinfekcia , bandaska 5 l.

Ceny sú bez DPH

   Slovenský dodávateľ, chránená dielňa

Tekutá bezoplachová dezinfekcia na ruky a povrchy 70% ethanol

Spoľahlivo ničí 99,99 % mikróbov, vírusov a kvasiniek.Biocídna aktívna látka (PT1/AL) schválené na MHSR , vyrobené podľa  receptúry WHO

kód popis mj cena za mj cena za 1 l

http://www.prohand.sk/
mailto:marian.kittner@prohand.sk


  safety & protection

1 ks

sada

1 litr.

1 ks

sada

1 litr.

1 ks

6x 1 litr.IMUNO NAP 1000 
Kartušová náplň gelu  do dávkovaču 1000 ml.Kartón = 6 ks 

kartuší
48,00 €

Elektronický dávkovač+gelové náplne

kód popis mj cena za mj

IMUNO DAV

Bezkontaktný automatický dávkovač dezinfekcie na stenu  s 

UV lampou. Možnosť pripojenia na 220 V alebo na batérie.Nie 

sú súčasťou balenia

40,00 €

IMUNO DAV KCC+ 1 GL
Mechanický dávkovač  KCC  +1 l kartuša tekutej dezinfekcie na 

opakované použitie
23,00 €

IMUNO NAP KCC GL náhradná  kartuša tekutej dezinfekcie na opakované použitie 13,00 €

Mechanický dávkovač+GELOVÁ  DEZINFEKCIA

kód popis mj cena za mj

IMUNO DAV KCC
Univerzálny mechanický dávkovač  KCC na mydlo, penu , 

dezinfekciu
10,00 €

IMUNO DAV KCC+ 1 TK
Mechanický dávkovač  KCC  +1 l kartuša tekutej dezinfekcie na 

opakované použitie
20,00 €

IMUNO NAP KCC TK náhradná  kartuša tekutej dezinfekcie na opakované použitie 10,00 €

Mechanický dávkovač+TEKUTÁ DEZINFEKCIA

kód popis mj cena za mj

IMUNO DAV KCC
Univerzálny mechanický dávkovač  KCC na mydlo, penu , 

dezinfekciu
10,00 €

   Slovenský dodávateľ, chránená dielňa

všetky uvedené ceny su bez DPH



1 ks

sada

1 litr.

1 ks

karton 

1 ks

karton 

1 ks

karton 
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 NAP KCC 8508
Skladany toal. Papier zvazok 250 ks. V kartone 36 

zvazkov.Cena za karton
28,00 €

www.prohand.sk

prohand@prohand.sk

WC papier

kód popis mj cena za mj

 DAV KCC 6990 Davkovac toal papier 7,00 €

 DAV KCC 7375 Davkovac papiera na ruky 22,50 €

 NAP KCC 6691 Papierove utierky  kotuc=350 m. V kartone 6 ks 48,00 €

 DAV KCC 7955 Davkovac papiera na ruky .Slimroll o mensich priestorov 22,50 €

 NAP KCC 6695
Papierove utierky do Slim roll davkovacu   kotuc=190m. V 

kartone 6 ks
30,00 €

Hygiena ruk-papier na ruky

kód popis mj cena za mj

 DAV KCC+ 1 MP Mechanický dávkovač  KCC  +1 l kartuša mydlovej peny 16,67 €

 NAP KCC 6340 náhradná  kartuša mydlovej peny  6,67 €

Hygiena ruk-mydlova pena

kód popis mj cena za mj

 DAV KCC
Univerzálny mechanický dávkovač  KCC na mydlo, penu , 

dezinfekciu
10,00 €

http://www.prohand.sk/
mailto:prohand@prohand.sk
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