
Wózek do dezynfekcji UVC
Mobilne urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach,
sterowane za pomocą tabletu, redukujące bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia.
• wysoka moc UVC przy długości fali 254 nm
• obszar działania: 2,5 m
• zawiera 8 lamp bakteriobójczych UVC o wysokiej mocy
• czujnik ruchu zapobiegający naświetleniu człowieka
• zawiera tablet do pracy w sieci WiFi

Zaledwie 10-minutowy cykl może zapewnić 90-99,9% redukcję koronawirusa w powietrzu 
i na powierzchniach w promieniu 2,5 m od wózka. 

W zależności od wielkości i układu pomieszczenia lub obszaru może być konieczne 
zastosowanie różnego umiejscowienia wózka oraz ponownych cykli. 
Ma to na celu zredukowanie zacienionych obszarów w poprzednich cyklach.

Termin realizacji: około 7 tygodni*

Zestaw z przeciwgrzybiczną lampą ręczną UVC
Zasilana z sieci elektrycznej lampa ręczna UVC o mocy 400 W zapewnia
wysoką moc światła UV. Przeznaczona do zabijania bakterii, wirusów
(np. SARS-CoV-2 i innych mikroorganizmów).
Zestaw zawiera lampę ręczną UVC bakteriobójczą, osłonę przed światłem
i uchwyt, kabel zasilający o długości 5 m, osłonę na twarz chroniącą przed
promieniowaniem UV, torbę do przenoszenia oraz instrukcję obsługi,
konserwacji i bezpieczeństwa.

Zastosowania obejmują:
• dezynfekcję wyposażenia i powierzchni szpitalnych
• dezynfekcję pomieszczeń pomiędzy użytkowaniem
• dezynfekcję transportu publicznego, w tym pociągów i samolotów
• dezynfekcję domów opieki, gabinetów lekarskich, stomatologicznych 

i innych zakładów opieki zdrowotnej
• dezynfekcję wyrobów medycznych, żywności, opakowań

Termin realizacji: około 9 tygodni*
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Produkty do walki
z pandemią COVID-19



Dozownik (zawiera w zestawie butelkę 1L)
Dozownik można zamocować do ściany lub zamówić
wraz ze stojakiem ze stali nierdzewnej. Stojak ma
stabilną, wytrzymałą konstrukcję i tabliczkę z miejscem na
umieszczenie informacji dla użytkownika. 
Można go ustawić w dowolnym miejscu.
• trwała i higieniczna konstrukcja ze stali nierdzewnej
• w zestawie z butelką (można także zainstalować własną butelkę 

o wymiarach: 95 x 88 x 250 mm
• kluczyk do otwierania obudowy
• waga: 1,95 kg
• wymiary: 103 x 145 x 351 mm

Termin realizacji: 1 tydzień*

Dyspenser na rękawiczki z daszkiem 
ze stali nierdzewnej (na dwa opakowania)
Termin realizacji: 2 tygodnie*

Dyspenser na rękawiczki otwarty 
ze stali nierdzewnej (na jedno opakowanie)
Termin realizacji: 2 tygodnie*

Stojak na dozownik ze stali nierdzewnej
Termin realizacji: 2 tygodnie*
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Stacja dozowania preparatów 
do dezynfekcji ze stali nierdzewnej
• trwała i higieniczna konstrukcja

• higieniczne dozowanie łokciem

• zabezpieczenie przed otwieraniem i kradzieżą oraz rozlaniem 
detergentu

• przy dużej przepustowości bezpieczna i higieniczna stacja 
dozująca w trzech pojemnościach

• odporne na warunki atmosferyczne uporządkowane stanowisko 
zapewniające higienę i bezpieczeństwo

• na stojaku miejsce na indywidualną instrukcję lub kroki związane 
z użyciem środków do dezynfekcji

Termin realizacji: 2 tygodnie*

pojemność
(l)

5

10

25

Stojak na stację dozującą ze stali nierdzewnej
Termin realizacji: 2 tygodnie*

Uchwyt ścienny na butelkę ze stali 
nierdzewnej
Termin realizacji: 2 tygodnie*
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Symbol Rodzaj 
pakowania

Wymiary 
listka [mm]

Skład 
materiału

Ilość 
listków w 

rolce

Ilość szt. w 
opakowaniu

Zalecana 
ilość do 

aplikowania

SW.03.10.W.SET rolka 
+ wiadro 300 x 160 60% polifreflatan  

40% poliamid 250 5 + wiaderko 
z rolką 500 - 1000 ml

SW.09.10.W.SET rolka 
+ wiadro 300 x 170 70% wiskoza 

30% poliester 200 5 + wiaderko 
z rolką 1000 - 1200 ml

SW.10.10.W.SET rolka 
+ wiadro 320 x 160 55% celuloza 

45% poliester 250 11 + wiaderko 
z rolką 1100 - 1300 ml

Higieniczny wieszak na wiadro 
z czyściwem ze stali nierdzewnej
Termin realizacji: 2 tygodnie*

Czyściwa
System aplikacyjny czyściw do mycia i dezynfekcji

Termin realizacji: 1 tydzień*
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Dozownik do mydła i płynów 
dezynfekujących
Dozownik łokciowy
• materiał: stal nierdzewna
• do środków dezynfekujących i myjących
• wyjmowany wkład o pojemności 1 litra
• uruchamiany łokciem
• wymiary: 100 x 70 x 285 mm

Termin realizacji: 1 tydzień*



Osłona twarzy
• Uniwersalna dla każdego rozmiaru głowy
• Produkt wielorazowego użytku, chroniący twarz 

i drogi oddechowe
• Przyłbica ochronna wykonana z mocnego poliwęglanu 

o grubości 0,8 mm
• Rozciągliwa gumka (do samodzielnego montażu) umożliwia 

wygodne użytkowanie, bez poczucia dyskomfortu w trakcie 
wykonywanej pracy

• Pakowane po 50 szt. w kartonie

Nie jest to środek ochrony indywidualnej.

Termin realizacji: 8 dni roboczych*

Przyłbice ochronne
Przyłbica służy do ochrony błon śluzowych ust, oczu i nosa, przed kontaktem 
z zanieczyszczonymi dłońmi oraz stanowi pierwszą ochronę przed zainfekowanymi osobami.

Produkt wykonano z trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz 
szkodliwe substancje.

Nie jest to środek ochrony indywidualnej.

Termin realizacji: 1 tydzień*
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SR500 + SR570 H06 6612
Zestaw z zespołem nadmuchowym SR 500 i osłoną twarzy SR 570.

Obejmuje:
• zespół nadmuchowy SR 500
• osłonę twarzy SR 570
• 1 folię ochronną
• akumulator STD
• ładowarkę SR 513
• pas SR 508
• 2 filtry cząstek stałych SR 510 P3 R
• 2 adaptery filtra
• 10 filtrów wstępnych SR 221
• 2 uchwyty na filtr wstępny
• przepływomierz, zestaw zaślepek, ściereczkę do czyszczenia 

i instrukcję obsługi

Termin realizacji: 8 tygodni*



Maty bezpiecznego odstępu 
Maty podłogowe do luźnego ułożenia promujące zachowanie dystansu, 
dostępne w standardowych rozmiarach i wzorach oraz na zamówienie.

Komunikacja zachowania bezpiecznego dystansu by ograniczyć 
rozprzestrzenianie się koronawirusa
• proste, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie by pokazać dbałość o zdrowie 

i bezpieczeństwo
• drukowane cyfrowo dla doskonałego odwzorowania kolorów i wzorów
• płaskie wyprofilowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia
• można prać w pralkach automatycznych w 30°C
• winylowe podłoże utrzymuje maty na miejscu, mogą być one jednak 

prane i przenoszone do innej lokalizacji (w przeciwieństwie do naklejek 
podłogowych) 

• wysokość produktu: 6 mm
• wymiary: 0,65 x 2 m
• maty w wersji angielskiej: brak MOQ
• maty w wersji polskiej: MOQ - 42 szt.

Termin realizacji: 3 tygodnie*
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System zdalnego pomiaru temperatury 
ciała ludzkiego vIRalert 2
• KAMERA TERMOWIZYJNA 

ciągły pomiar od 0°C - 50°C, kąt pomiaru 39° x 31° 
zapewnia szeroki widok termiczny, a rozdzielczość 80 x 64 
daje 5 120 punktów danych temperatury przy częstotliwości 
odświeżania 20 Hz

• CERTYFIKOWANE ŹRÓDŁO CIEPŁA 
skalibrowane do 38°C dla wyjątkowo precyzyjnych porównań, 
zawiera zasilacz

• KABLE POŁĄCZENIOWE I STOJAK (TRIPOD) 
kabel zasilający i Ethernet pomiędzy kamerą a laptopem 5 m

• ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻU 
gwint 1/4-20 UNC dla statywu do szybkiego i łatwego 
pozycjonowania z opcjami prostego montażu ściennego / 
sufitowego

• OPROGRAMOWANIE SKRININGOWE 
ciągły lub nieruchomy obraz przedstawiający normalną 
temperaturę w kolorze czarnym i białym z nienaturalnie 
wysokimi temperaturami w kolorze czerwonym

• alarm ekranowy i dźwiękowy włączany w przypadku wykrycia 
potencjalnej gorączki

• dostawa laptopa do uruchamiania oprogramowania 
jest opcjonalna

Termin realizacji: 3 - 4 tygodnie*

Zaawansowany system detekcji gorączki 
CK350-F
Zaawansowany system detekcji gorączki CK350-F nadaje się do 
użycia w obszarach gdzie znajdują się duże grupy ludzi. 
Pozwala wykonać pomiar temperatury do 16 obiektów 
o podwyższonej temperaturze na sekundę. 
Pozyskany z kamer obraz jest nagrywany w celu późniejszej analizy. 

Składa się z trzech elementów:

• kamery IR połączonej z kamerą wizyjną w jednej obudowie

• wzorca temperatury służącego do kalibracji kamery on-line

• oprogramowania na komputerze do obróbki informacji

Dane techniczne:

• 384×288  IR Detektor

• dokładność pomiaru ≤ 0.3

• specjalnie zaprojektowany system optyczny do stawiania 
diagnozy medycznej

• skuteczne narzędzia do analizy

• obsługiwane języki: angielski, chiński, polski, włoski, portugalski, 
hiszpański. rosyjski, francuski, czeski, węgierski

Termin realizacji: 4 - 5 tygodni*
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Najlepszy w Europie 
dostawca towarów, 
materiałów technicznych, 
produktów, usług 
i rozwiązań w zakresie 
konserwacji przemysłowej, 
napraw i remontów.

BIURO BIAŁYSTOK
ul. Adama Mickiewicza 92/4
15-232 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok@brammer.pl

BIURO ŁÓDŹ
tel. kom: 607 896 477
lodz@brammer.pl

BIURO SZCZECIN
tel. kom: 691 230 201
szczecin@brammer.pl

BIURO SŁUPSK
tel. kom: 691 674 405
slupsk@brammer.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50
fax: 17 227 00 01
bydgoszcz@brammer.pl

ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00
fax: 17 227 00 01
olsztyn@brammer.pl

ODDZIAŁ TARNÓW
ul. Kochanowskiego 30 A, II piętro
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30
fax: 17 227 00 01
tarnow@brammer.pl

ODDZIAŁ CHORZÓW
al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel: 32 289 65 46
fax: 17 227 00 01
chorzow@brammer.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56
fax: 17 227 00 01
poznan@brammer.pl

PARKER STORE POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 646 00 90
fax: 17 227 00 01
parkerstore.poznan@brammer.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70
fax: 17 227 00 01
 warszawa@brammer.pl

BIURO GDAŃSK
tel. kom: 605 902 648
gdansk@brammer.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94
fax: 17 227 00 01
rzeszow@brammer.pl

ODDZIAŁ KIELCE
al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56
fax: 17 227 00 01
kielce@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: 12 269 17 77
fax: 17 227 00 01
krakow@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAPKOWICE
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75
fax: 17 227 00 01
krapkowice@brammer.pl

ODDZIAŁ LUBLIN
ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: 81 527 09 15
fax: 17 227 00 01
lublin@brammer.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68
fax: 17 227 00 01
wroclaw@brammer.pl

Rubix Group
Accurist House - 3rd Floor 
44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897
www.rubix-group.com

Brammer S.A.

ul. Handlowa 2a

36-100 Kolbuszowa

17 227 00 00

brammer@brammer.pl

www.brammer.pl
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