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Μάσκα 3-ply medical Type II, με CE
Μάσκες χειρουργείου μιας χρήσης, τριών στρωμάτων (3ply), 
υποαλλεργικές με λάστιχο. Κατασκευασμένες από υποαλλεργικό 
υλικό.

Φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους για την 
καλύτερη εφαρμογή και την καλύτερη κάλυψη του προσώπου.

Διαστάσεις: 17,5 × 9,5 εκατοστά
Συσκευασία: 50 τεμάχια

1 συσκευασία: € 7,0*
10 συσκευασίες: € 6,5 /συσκευασία*

* Διαθέσιμες από τις 10 Οκτωβρίου

Δείτε βίντεο / 
παρουσίαση

Ποδιά πολλαπλών χρήσεων, 
αποστειρώσιμη, nonwoven
Ειδικά κατασκευασμένες ποδιές, πολλαπλών χρήσεων.

•  Αποστειρώνονται, σε αυτόκαυστο στους 121°–134°,  
μέσα σε σακούλα αποστείρωσης

•  Σιδερώνονται (με σίδερο με ατμό)
•  Είναι αδιάβροχες
•  Πλένονται (μετά το πλύσιμο θα μειωθεί η αδιαβροχοποίησή τους, 

αλλά παραμένουν κατάλληλες για χρήση)
•  Ραμμένες με ειδικό nonwoven, σύμφωνο με το πιστοποιητικό 

ποιότητας OEKO-TEX STANDARD 100

Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One Size

Τιμή τεμαχίου: € 15,00

Ποδιά μιας χρήσης
Κατασκευασμένη από υλικό non-woven, υδρόφοβο. 
Είναι ιδανική για χρήση σε χώρους όπου ο ιματισμός προστασίας 
είναι απαραίτητος.  Προστατεύει τα ρούχα του χρήστη από 
σταγονίδια, μικρόβια, βλαβερές ουσίες και σωματίδια. Διαθέτει 
μακρύ μανίκι και κορδόνια που δένουν στην πλάτη και στο λαιμό, 
για άνετη εφαρμογή. 

1 τεμάχιο: € 1,20*
30 τεμάχια: € 1,05 / τεμάχιο*
100 τεμάχια: € 0,97/ τεμάχιο*

* Διαθέσιμες από τις 2 Οκτωβρίου / ΦΠΑ 24%



ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦ
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Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%. WWW.APOSTOL IDES .GR

Mάσκα FFP2
Μάσκα προσώπου με κατηγορία 
προστασίας FFP2, χωρίς βαλβίδα.
  
Ιδιαίτερα ελαφριά και άνετη στη χρήση της. 
Προστατεύει από στερεά και υγρά σωματίδια.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από το ίδιο άτομο.
Χωρίς βαλβίδα

1 τεμάχιο: € 2,90
30 τεμάχια: € 2,60 / τεμάχιο
100 τεμάχια: € 2,30 / τεμάχιο

Mάσκα FFP3
Μάσκα προσώπου με κατηγορία προστασίας FFP3, με βαλβίδα
 
Ιδιαίτερα ελαφριά και άνετη στη χρήση της.
Προστατεύει από στερεά και υγρά σωματίδια.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από το ίδιο άτομο.
Με βαλβίδα.

1 τεμάχιο: € 6,90
30 τεμάχια: € 5,40 / τεμάχιο

Reval απολυμαντικό
Επιφανειών, 1lt
Η σύνθεση του Reval Plus Professional εξουδετερώνει όλους τους 
κοινούς παθογόνους μικροοργανισμούς προστατεύοντας εσάς και 
τους γύρω σας με τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή καθώς είναι 
εγκεκριμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ).

• Καθαρισμός & απολύμανση επιφανειών
• Δεν χρειάζεται αραίωση ή ξέβγαλμα

Προτείνεται ο καθαρισμός ενός μικρού μη εμφανούς τμήματος 
της επιφάνειας προς καθαρισμό, ψεκάζοντας από απόσταση 
20cm–25cm, προκειμένου να καταστεί σίγουρο ότι το προϊόν 
είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Καθαρίστε και απολυμάνετε την επιθυμητή επιφάνεια 
ψεκάζοντας από την ίδια απόσταση.

Τιμή: € 11,00 / τεμάχιο
Τελική τιμή
προσφοράς
€ 7,33 / τεμάχιο
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θεσσαλονίκη

Νεστ. Τέλλογλου 11
TK 546 36
T: 2310 201 301

αθηνα

Φειδιππίδου 23
TK 115 27
T: 210 6984 882

E: info@apostolides.gr
W: www,apostolides.gr

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Σε κάποια προϊόντα οι ποσότητες είναι αρκετά περιορισμένες και θα προσπαθήσουμε 
να καλύψουμε την αυξημένη ζήτηση με τον καλύτερο τρόπο. Πιθανά να υπάρξουν 
καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε καλύτερα 
τις παραγγελίες σας κατά χρονολογική σειρά, σας παρακαλούμε να μας στέλνετε 
τις παραγγελίες σας στο info@apostolides.gr. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορείτε 
να επικοινωνείτε μαζί μας και στα τηλέφωνα των καταστημάτων μας. 

Τις παραγγελίες σας μπορείτε να τις παραλάβετε από τα καταστήματά μας, 
ή θα σας τις στείλουμε με courier στο χώρο σας. 

• Χρέωση αποστολής 3,0€ 
• Χρέωση αποστολής και αντικαταβολής 6,0 €
• Για παραγγελίες άνω των 100€ δεν χρεώνεστε έξοδα αποστολής.

Εάν συνεργάζεστε με κάποια courier, μπορούμε να στείλουμε την παραγγελία σας με 
«χρέωση παραλήπτη» και θα αναλάβουμε εμείς όλη την επικοινωνία με τους συνεργάτες σας.

Η ΠΛΗΡωΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟυΣ ΠΑΡΑΚΑΤω ΤΡΟΠΟυΣ:

>  Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας: 
Πειραιώς: GR3201722220005222017194420 
Alpha Bank: GR19 0140 7140 7140 0232 0000 697 
Eurobank: GR2102600420000540201006780

> Μετρητά/πιστωτική-χρεωστική κάρτα στην παραλαβή από το κατάστημα

> Αντικαταβολή στην courier

> Πιστωτική κάρτα με την τηλεφωνική σας παραγγελία


