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ODZIEŻ JEDNORAZOWA, MEDYCZNA, NIEJAŁOWA – OchrM/03-2017 

 

Symbol Nazwa Opakowanie zbiorcze Cena/opak zł 
d M-2* Maska chirurg PP, ziel,  wiązana 2 tys szt( 20x50 szt.) 213,00 

 d S-3 
Ochraniacze na buty, folia CPE 

antypoślizgowa, niebieskie  
2   tys szt 124,00 

d C-1* 
Beret chirurgiczny PP  zielony  24” 

 
1 tys szt (10x100 szt.) 98,00 

d C-2A* 
Czepek otok uniwersalny, ściągany 

z tyłu  gumką, zielony 
1 tys szt (10x100 szt.) 208,00 

d C-2AA* 

Czepek otok uniwersalny, z  

wkładką chłonącą pot, ściągany z 

tyłu  gumką, zielony 

1 tys szt (10x100 szt.) 216,00 

d U-1-SMS* 

Ubranie chirurgiczne męskie, 

włóknina SMS 50 g/m2 – bluza z 

rękawem  krót i spodnie , zielony 

100 kompl  

(100x1 kompl.) 
268,00 

d U-1-PP* 

Ubranie chirurgiczne męskie, PP 

45 g/m2,  bluza z krótkim 

rękawem  i spodnie , c. zielone 

100 kompl  

(100x1 kompl.) 
268,00 

d U-1W-PP* 
Ubranie chirurgiczne damskie, PP 

45 g/m2,  koszula, c. zielona 

100 kompl  

(100x1 kompl.) 
198,00 

d G-1AA* 
Fartuch  ochronny  z mankietem, 

włóknina PP 40 g/m , XL, zielony 
100 szt(50x2 szt.) 160,00 

d G-2* 
Fartuch  ochronny  z  gumką, 

włókn  PP, 30 g/m, XL, zielony,  
100 szt(50x2 szt.) 134,00 

d G-1* 

Fartuch  nieprzemakalny 2 warstw 

(PP+PE), XL, z mankietem,  

zielony,  

100 szt(50x2 szt.) 246,00 

d MF-1AL-W 
Fartuch  przedni, folia LDPE grubość  

0,02 mm, 70 x 140, mleczny 
1000 szt(100x10 szt.) 154,00 

d P-20* 

Podkład medyczny, PP 30 g/m2, 

zielone , w rozm: 210x130, 

210x150, 200x150, 210x80, 

210x160  cm,  

200szt(20x10 szt.) 154,00 

d ZP-1/PP 
Pościel med. - poszwa, PP 20 

g/m2, 210x150 cm, zielona 
50 szt 134,00 

d ZP-1AA/PP 

Pościel med. komplet – poszwa 

210x150, poszewka na poduszkę 

70x80,prześcieradlo 200x150 cm, 

PP 20 g/m2, zielone 

40 kpl 198,00 

 

Podano wyżej  ceny netto, do których należy doliczyć  8% VAT    

     

1/ Tabela  nie stanowi oferty w rozumieniu k.c.; niektóre pozycje mogą się różnić od aktualnych cen ofertowych !  

Sprzedaż wyłącznie w opakowaniach zbiorczych.                                                                                                                   

2/ Wysyłka kurierska – odbiorca  pokrywa zryczałtowany koszt wysyłki– 17,50 + 23% VAT.  

3/ wyroby z (*) – producent posiada ISO 9002:2000;  wszystkie w/w towary są wyrobami medycznymi 

dopuszczonymi do obrotu w rozumieniu Ustawy o wyrobach  medycznych  
 

Warszawa, marzec  2017 r 


