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Maseczka z nadrukiem - SubliMask 

Personalizowana, dwuwarstwowa maseczka na twarz wielokrotnego użytku (można ją prać), z gumowymi 
zaczepami  i nadrukowaną grafiką sublimacyjną. W rozmiarze dla dorosłych. Wykonana z poliestru (140 gr / m2) 
i  bawełny (140 gr / m2) z tkanin OEKO-TEX. Cena obejmuje druk sublimacyjny.
Min. ilość zamówienia: 100 szt.

Opcjonalnie: wykonanie dedykowanych pudełek z nadrukiem
full color na całej powierzchni. 

100 szt.

500 szt.

1 000 szt.

13,99 zł

12,59 zł

11,59 zł

Ilość Cena z nadrukiem

Ceny netto za sztukę



Maseczka z nadrukiem - DigiMask

Maseczki ochronne bez zadruku

Bawełniane maseczki - 3 warstwowe, białe z elastycznymi 
tasiemkami. Warstwa wewnętrzna z certyfikatem OEKO-TEX. 
Nadruk na całej powierzchni maseczki.
Min. ilość zamówienia: 100 szt.

MASECZKI OCHRONNE
Zestaw jednorazowych maseczek ochronnych, opakowanie 50 szt.

Maseczka ochronna, trójwarstwowa, jednorazowa, sprzedawana 
wyłącznie w opakowaniach po 50 szt. Maseczka spełnia wymagania 
normy EN149:2001+A1:2009. 
Drucik w górnej części maseczki dla lepszego przylegania maski do 
twarzy, elastyczne mocowania zapewniające komfort noszenia.
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100 szt.

200 szt.

500 szt.

1000 szt.

11,95 zł

8,75 zł

7,05 zł

6,25 zł

Ilość Cena z nadrukiem

MASECZKA Z JONAMI SREBRA

Maseczka ochronna wielokrotnego użytku z miejscem na filtr i jonami 
srebra. Maseczka ochronna niemedyczna, wielokrotnego użytku z 
jonami srebra, posiada miejsce na filtr, wykonana w 100% z Poliamidu 
250 g/m2, jony srebra utrzymują się do 20 prań, temperatura prania do 
90 stopni Celsjusza wyprodukowana w Polsce.

Dostepna kolorystyka:

Ceny netto za sztukę



10 szt.

50 szt.

100 szt.

pow. 100 szt.

17,99 zł

14,99 zł

13,99 zł

wycena indywidualna

Ilość Cena

Przyłbica ochronna o lekkiej konstrukcji pozwala na noszenie jej przez wiele godzin, zapewniając bezpieczeń-
stwo twarzy, oczu, nosa i ust. Zaokrąglony dół przyłbicy zwiększa komfort pracy, a dodatkowe 2 otwory zapobie-
gają zaparowywaniu, dzięki czemu pracownicy mogą się ze sobą swobodnie komunikować.
Przyłbica ochronna, jak i jej cała konstrukcja została wykonana z materiału PCV o grubości 0,5 mm. 
Dzięki transparentności zapewnia 100% widoczności i szerokie pole widzenia podczas wykonywania pracy. 

  • Model 1 dla dorosłych - wysokość x szerokość szybki: 280 x 247 mm, przyłbica zapinana na gumkę
  • Model 2 dla dorosłych - wysokość x szerokość szybki: 280 x 247 mm, przyłbica zapinana na pasek PCV
  • Model 2 dla dzieci - wysokość x szerokość szybki: 252 x 222 mm, przyłbica zapinana na pasek PCV

Przyłbica ochronna bez zadruku
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Ceny netto za sztukę



Bandany do zakrywania ust i nosa

Wielofunkcyjna bandana z możliwością noszenia na wiele sposobów. Nie zapewnia ochrony przed wirusami, ale 
jest wystarczająca do przestrzegania zaleceń dotyczących zakrywania nosa i ust. Po minięciu pandemii może być 
nadal używana jako nakrycie głowy, zapewnia ochronę przed ciepłem, zimnem, wiatrem.

Szeroka gama kolorystyczna dla wzorów bez znakowania:

Bandany z indywidualnym nadrukiem full color na całej powierzchni:
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Osłona ochronna z plexi na ladę lub biurko to dodatkowa bariera, która zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się 
chorób przenoszących się drogą kropelkową (m.in. grypa, angina, odra, przeziębienie czy COVID-19). Zapewnij 
bezpieczeństwo dla swoich pracowników i klientów za pomocą estetycznej osłony.

Osłona ochronna z plexi posiada szeroką powierzchnię osłaniającą oraz mały otwór, przez który można przeka-
zać dokumenty, kartkę z listą zakupów, kartę płatniczą, receptę, kartę paliwową lub gotówkę. Wielkość otworu 
ma 40 cm szerokości i 6 cm wysokości. To wystarczająca ilość miejsca, aby przekazać niezbędne informacje bez 
konieczności kontaktu bezpośredniego z drugą osobą. 

• 3 rodzaje osłon (cięta, gięta, wisząca)
• Bezbarwny kolor
• Grubość osłony: 5 mm lub 2 mm
• 6 wymiarów dla osłony z plexi na ladę lub biurko
• 3 wymiary dla osłony z bocznymi zakładkami
• 3 wymiary dla osłony wiszącej

• 2 otwory ułatwiające instalację w osłonie wiszącej
• Łatwa w montażu i użyciu
• Wymiary okienka w osłonach stojących: 40 x 6 cm
• Można ją dezynfekować środkami czystości 
   ogólnego i szczególnego przeznaczenia
• Możliwość nadruku

Osłona ochronna z plexi z zadrukiem
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Systemy z modułami dezynfekującymi 
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Stojaki, standy i ścianki informacyjne, wyposażone w dyspensery łokciowe bądź automatyczne. Idealne spraw-
dzą się w biurze czy na hali produkcyjnej. Możliwość montażu specjalnego kosza, umożliwiającego bezpieczną 
utylizację zużytych rękawiczek. Wszystkie produkty posiadają wymienne grafiki, dzięki czemu, po zakończeniu 
obostrzeń sanitarnych, z powodzeniem będzie można  wykorzystać je w celach promocyjno-reklamowych.



Słupek z automatycznym dozownikiem na płyn dezynfekujący. Bezdoty sensor "Stop & wash 2.0"
Przeznaczenie: biura , salony sprzedaży, przestrzenie publiczne. 

Zastosowanie: stworzenie bariery z możliwością wzrokowego kontaktu między dwoma rozmówcami, pracow-
nikami w biurze, lekarzem a pacjentem w czasie bezdotykowego wywiadu, oddzielenie osób szczególnie nara-
żonych na działanie wirusa itp. Transparentna folia nadaje się do odkażania środkami dezynfekcyjnymi.

Czas montażu/demontażu: 45 sekund.
Możliwa szerokość: 85, 120, 180 cm. Wysokość: 70, 140, 200 cm.

W zestawie: słupek, dozownik z sensorem, płyn 225 ml, 4 baterie AA.

Opcjonalnie: sznur ozdobny do oddzielenia wybranej powierzchni.
Wysokość słupka 115 cm, średnica podstawy: 32 cm.
Jednorazowa dawka płynu: 2ml. 

Elegancki podajnik płynu dezynfekującego

Składana bariera ochronna
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min. ilość
50 szt.

5,99 zł

Butelka flip-top
30ml 

Butelka flip-top
30ml 

7,29 zł 7,99 zł

Tubka 50g

13,59 zł

Tubka 100g

ceny netto, zawierają wydruk etykiety full color

min. ilość
50 szt.

5,99 zł

Atomizer
30ml 

Atomizer
50ml

6,69 zł 17,29 zł

Atomizer
150ml 

ceny netto, zawierają wydruk etykiety full color
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Żele antybakteryjne - do dezynfekcji rąk

Żele antybakteryjne:

Płyny antybakteryjne:



Żele antybakteryjne - do dezynfekcji rąk

min. ilość

cena

5 szt.

78,00 zł

20 szt.

33,74 zł

20 szt.

31,49 zł

pojemność 1 l 250 ml 250 ml

ceny netto, etykiety z indywidualnym nadrukiem - wycena na zapytanie

min. ilość

cena

50 szt.

19,49 zł

100 szt.

5,84 zł

100 szt.

4,49 zł

pojemność 100 ml 40 ml 30 ml

ceny netto, etykiety z indywidualnym nadrukiem - wycena na zapytanie
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Materiały ostrzegawcze i informacyjne w związku z koronawirusem

GOTOWE bezpłatne wzory i szablony

Taśmy i folie podłogoweZawieszki na drzwi

Ulotki i plakaty Naklejki

Banery Tabliczki PCV



Linia PRO wear została opracowana do użytku profesjonalnego. Odzież z tej kolekcji jest przystosowana do 
codziennego prania w wysokich temperaturach. Seria spełnia wyśrubowane wymagania dotyczące wytrzymało-
ści, trwałości koloru oraz stabilności kroju. Ubrania z kolekcji PRO wear można prać codziennie w temperaturze 
do 80°C w przypadku odzieży białej i do 60°C w przypadku odzieży kolorowej. Ubrania są bezpieczne i wygodne 
w noszeniu po każdym praniu.
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Odzież z linii Pro Wear
Odporna na pranie w wysokich temperaturach



Teraz bardziej niż kiedykolwiek będziemy narażeni na różne rodzaje ryzyka i musimy użyć wszelkich środków, aby 
je zminimalizować. Jedną z naszych propozycji jest długopis antybakteryjny, który zawiera specjalny doda-
tek nanosrebra w obudowie, który zapobiega osiadaniu bakterii na korpusie. Ten klasyczny długopis 
z najnowszą technologią antybakteryjną to zarówno styl, jak i praktyczność. Długopis z przyciskiem zapewnia 
trwałą ochronę przed bakteriami przez cały okres użytkowania produktu.
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Chroniona
powierzchnia

Antybakteryjny

Nanosrebro
zapobiega
osiadaniu
bakterii

Rio Clean
MO9951

Długopis antybakteryjny z technologią nanosrebra

http://www.adforce.pl/2-upominki-reklamowe/254-dlugopisy-plastikowe/MO9951-06--pen-with-anti-bacterial-barrel-rico-clean/
http://www.adforce.pl/2-upominki-reklamowe/254-dlugopisy-plastikowe/MO9951-06--pen-with-anti-bacterial-barrel-rico-clean/
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Antybakteryjna kolekcja SafeTouch – to idealne rozwiązanie nie tylko do miejsc, gdzie musi 
być czysto i sterylnie, takich jak: szpitale, apteki, przychodnie czy laboratoria. 
W czasach epidemii sprawdza się również w miejscach firmach, biurach i miejscach publicz-
nych, gdzie długopis przechodzi w rąk do rąk, ponieważ dodatek antybakteryjny zawarty 
w plastiku jest aktywny przez cały okres użytkowania długopisu.

Działanie zostało potwierdzone certyfikatem.

Długopisy antybakteryjne SafeTouchTM



Dziękuję za zapoznanie się ofertą
i zapraszam do kontaktu.

AdForce | ul. Wietrzna 22/1a | 53-024 Wrocław
tel. kom. +48 71 798 00 11 

office@adforce.pl

www.adforce.pl


