
פתרונות הגנה מתקדמים

עם רצועות גומי לשימוש קל

בקרטונית' יח50
בקרטוןקרטוניות40

מהחלקיקים עד גודל95%סינון עד 
מיקרון0.3

אחת-ארוזות אחת
בקרטון' יח80

מהחלקיקים עד גודל95%סינון עד 
מיקרון0.3

5נוזלים בדרגה חסין 

ידיים, גומיות רגליים
כובע וחגורת מותניים

+רוכסן איכותי 
פס הדבקה 

הרמטיתלסגירה 

מ "ס5מודד ממרחק -ללא מגע 

מקסימליתאמינות 

שניה0.5מהירה תוך מדידה 

הגרמני המקוריהמוצר 

אדוםאינפראמדחום לייזר פילטר אינטגרליKN95מסיכת פנים פילטר פלסטיק חיצוניN95מסיכת פנים מסיכה כירורגית תלת שכבתית

אוברול הגנה גוף מלא

70%

משאבהאריזת 

בקרטון' יח12

נוזל היגייני לניקוי וחיטוי 

הביטחוןבנוסחה ייחודית למשרד 

בקרטון' יח12

ל "מ500ל 'אלכוהול ג ל "מ850ל 'אלכוהול ג אנטיבקטריאלישני נוזל ידיים 

70%

אריזת נוחות 

בקרטון' יח12

ט"מק

7-7058

ט"מק

7-7059

ט"מק

7-7064

ט"מק

7-7058

ט"מק

7-7053

ט"מק

7-7051

ט"מק

7-7057

ט"מק

9-8282



ניקוי והגנה , חיטויפתרונות 

7-70507-7054 7-30047-70497-7072

וזל כלים  נ
אנטיבקטריאלי

משמיד99.9%
וירוסים  , חיידקים

ובקטריות

ניקוי וחיטוי  
בניחוח לימון רענן

ק"סמ750
בקרטון ' יח12

לובן קלין  
אקונומיקה

משמיד99.9%
וירוסים  , חיידקים

ובקטריות

ניקוי וחיטוי  
בניחוח לימון רענן

ליטר  4
בקרטון  ' יח6

מנקה ומחטא
רצפות

נוזל ייחודי לחיטוי  
רצפות ומשטחים  

משמיד  99.9%
וירוסים  , חיידקים

ובקטריות

ליטר4
בקרטון  ' יח6

הכלמחטא 
מטליות לחות

משמיד  99.9%
וירוסים  , חיידקים

ובקטריות

ניקוי וחיטוי  
בניחוח לימון רענן

מטליות  400
בדלי

מגבוני אלכוהול

משמיד  99.9%
וירוסים  , חיידקים

ובקטריות

ניקוי וחיטוי  
בניחוח לימון רענן

מגבונים  90
בחבילה



תרסיסים וטבליות  –חיטוי והגנה פתרונות 

7-70527-30357-30397-30907-7061 7-7073

הכלמחטא 
תרסיס

משמיד99.9%
וירוסים  , חיידקים

ובקטריות

ניקוי וחיטוי  
בניחוח לימון רענן

ק"סמ750
בקרטון ' יח15

הכלמנקה 
תרסיס

תרסיס מקציף 
אנטיבקטריאלי

ניקוי וחיטוי  ל

בניחוח לימון רענן 

ל "מ750
בקרטון ' יח15

מנקה חלונות 
ומשטחים 

תרסיס אלכוהולי  
לניקוי וחיטוי  

משטחים

רסס נגב
לשימוש קל ונוח

ל "מ750
בקרטון ' יח15

לובן קלין  
תרסיס

תרסיס אקונומיקה
לחיטוי מהיר ויסודי

בניחוח לימון
לשימוש קל ונוח

ל "מ750
בקרטון ' יח15

קלין אקטיב
טבליות כלור

משמיד  99.9%
וירוסים  , חיידקים

ובקטריות

אריזה  , ריכוז גבוה
קומפקטית לנשיאה  
קלה ואחסנה נוחה

טבליות  200

תרסיס אלכוהול
לחיטוי והגנה

אירוסלתרסיס 
לחיטוי מהיר ויסודי

משמיד99.9%
וירוסים  , חיידקיו

ובקטריות

ל "מ400



XLL M S 

7-70687-70677-70667-7065Nitrile

7-70717-70697-7070-Nitrile

7-60737-60777-60767-6075Latex 

כפפות לשימוש חד פעמי
מגוון כפפות איכותיות להגנה מושלמת

ולשמירה על ההיגיינה 

בקרטונית' יח100

נייר טואלט -יסמין 
שכבתי-טישו דו

גלילים 32
דף בגליל 160

7-1014



TA
KE

 A
W

AY מחולקת' אלומחמגשית9-9071
מכסה9-9073

פלסטיק מחולקת חמגשית9-9097
מכסה9-9098

105' אלומתבנית 9-9046
מכסה9-9051

270' אלומתבנית 9-9052
מכסה9-9053

ל "מ500קערה לסלט 9-9132ל "מ50רוטביה9-9083קרה לשתיהכוס 9-30602כוס נייר לשתייה חמה9-5575

שקית נייר עם ידית  9-3819

על-ם ארוז דגם אל"סכו9-5764
, מפית, כפית, סכין, מזלג
פלפל, מלח





! שומרים על העסק-שומרים על הבריאות 

אדוםאינפראמדחום לייזר 
המקוריהמותג האירופאי 

 מ  "ס5מודד ממרחק -ללא מגע

אמינות מקסימלית

מדידה מהירה תוך חצי שניה

CE  תקן אירופאי

052-5223076crm@klir.co.ilנטלי :לפרטים ולהזמנות 



:תכונות ויתרונות
אך אינו גורם נזק לעור, מנקה ומחטא היטב בדומה לאקונומיקה! מוצר מהפכני  ,

ולבגדיםלמערכת הנשימה 
99.9% וירוסים, חיידקים: רחב של מיקרואורגניזמים כגוןוהשמדת מגוון חיטוי  ,

פטריות ועובש, בקטריות
 משטחי עבודה ואזורי  , שירותיםחדרי , כלי זכוכית, רפואיציוד וחיטוי מתאים לניקוי

הכנת מזון
 מעבדות, קליניקות, בבתי חוליםחללים ומשטחים במגוון מתאים לשימוש  ,

משרדים ומפעלים
טבליות מרוכזות ועוצמתיות באריזה קטנה נוחה לאחסון עם חיי מדף  : חסכון תפעולי

!ליטר אקונומיקה200= כל קופסה , של שנתיים

200
טבליות

טבליה1
לליטר מים

תמיסה יעילה 
שעות24עד 

מחסל מיד
חיידקים  , וירוסים

ובקטריות ביעילות של  

!99.9%מעל 

KLEEN ACTIVE 455
כלור ודטרגנט לניקוי וחיטוי בפעולה אחתטבליות 
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