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SAFE tuotesarjan tuotteet auttavat meitä jokaista pysymään
turvassa ja terveinä. Anna lahjaksi turvaa ja käytännöllisyyttä Muista asiakkaitasi ja huolehdi henkilökunnastasi.

Tämä julkaisu on interaktiivinen. Pääset tutustumaan lisää tuotteeseen
klikkaamalla ”klikkaa tästä lisätietoa” -tekstiä. Hinnat alv. 0%. Pidätämme
oikeuden muutoksiin.
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DESINFIOIVA KÄSIDESI
PUMPPUPULLOSSA 500 ML
SAFEGEL
Huolehdi koko tiimistäsi ja perheestäsi asettamalla logopainettu Safegel-pumppupullo sinne, missä käsien desinfiointi on tarpeen: Toimistolle, ulko-ovelle, autoon, kotiin.
Kotimainen aurinkoenergialla tuotettu käsigeeli desinfioi
kädet varmasti ja turvallisesti, kuitenkin käsien ihoa
kuivattamatta.
Tuotekoodi: T27362A3X, esimerkkihinta: à 9,98 / 48 kpl
Klikkaa tästä lisätietoa.

DESINFIOIVA KÄSIGEELI
50 ML SAFEGEL
Antiseptinen Safegel käsigeeli on käsien desinfiontiin tarkoitettu valmiste.
Desinfioivana aineena etanoli (70 p-%), joka desinfioi tehokkaasti ja haihtuu
nopeasti. Sisältää glyserolia ja PEG-7 glyseryylikokoaattia, jonka ansioista
tuote ylläpitää ihon kosteustasapainoa eikä kuivata käsiä. pH n. 7,5.
Tuotekoodi: T27362A1SX, esimerkkihinta: à 2,75 / 144 kpl
Klikkaa tästä lisätietoa.
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Hinnat alv. O%. Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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ADFRESH KOSTEUSPYYHE
Yksittäispakatuilla AdFresh®-liinoilla desinfioit nopeasti kädet, puhelimet, tabletit ja näppäimistöt ja muut pinnat. Tarjoa lisäsuojaa ja kätevää
arjen hygieniaa logopainetuilla desinfiointiliinoilla.
AdFresh®-liinat on pakattu käteviin voimapaperisiin yksittäispakkauksiin.
Koko 60 x 80mm, sisältää 70% alkoholia ja 30% vettä. Saatavana sitruunan tuoksuisena. Liinan materiaali selluloosaa, koko n. 20 x 205 mm.
Tuotekoodi: T36535A4X, esimerkkihinta: à 0,45 / 1 000 kpl
Klikkaa tästä lisätietoa.
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KORONATESTI SARS-COV-2 SAFE
KORONATESTI SARS-COV-2 SAFE Fimean hyväksymällä Boson SARS-CoV-2 -koronatestillä saat tuloksen helposti ja nopeasti kotona tai töissä. Testi on helppokäyttöinen ja mukana tulevat selkeät käyttöohjeet. Tulos valmistuu 15 minuutissa ja testin
varmuus on 98,72 prosenttia. Paketti sisältää: näytepuikon, testiä varten tarvittavat
uuttoputken ja uuttoliuoksen sekä näytekortin, joka näyttää testin tuloksen. Kotitesti
ei ole virallinen koronatesti, vaan toimii suuntaa-antavana. Olethan siis tarvittaessa
yhteydessä terveydenhuoltoon. Luethan pakkauksen mukana tulevan ohjeen ennen
käyttöä. Minimitilausmäärä 100 kpl. Käyttöaika 03 / 2023 saakka.
Tuotekoodi: BOSON1TX, esimerkkihinta: à 3,95 / 100 kpl.
Klikkaa tästä lisätietoa.

Hinnat alv. O%. Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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ADMASK
KASVOSUOJAIN
Suojaa itsesi ja toiset:
Kankainen kasvosuoja
auttaa estämään tautien
leviämistä epidemia-aikoina. Se suojaa myös tehokkaasti pölyltä ja viimalta.
Jaa suojaa omalla designilla
ja logolla henkilökunnallesi
ja asiakkaillesi.
Tuotekoodi: T2551A3X,
esimerkkihinta: à 4,95 / 100 kpl
Klikkaa tästä lisätietoa.

SAFE SPORT ANTIBAKTEERINEN KASVOSUOJAIN
Antibakteeriset kankaiset Safe -kasvosuojat näyttävät hyvältä katukuvassa.
Voit käyttää kasvosuojaa joko kertakäyttöisen kasvosuojan päällä tai
sellaisenaan. Kasvosuojat voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan oman
yrityksenne designilla. Koot: S & L
Tuotekoodi: T24430D, esimerkkihinta: à 3,95 / 500 kpl (L-kokoa)
Klikkaa tästä lisätietoa.

8

© MASTERMARK OY 2021

Hinnat alv. O%. Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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SAFE
SUU-NENÄSUOJA R2
Safe R2 on roiskesuojattu
suu-nenäsuoja, jonka luokitus
on IIR. Suojaimen suodatusteho (BFE) >98 %, joka on
varmistettu suomalaisen tutkimuslaboratorion toimesta ja se
on hyväksytty sairaalakäyttöön.

Tuotekoodi: T5763A1X,
esimerkkihinta: à 0,15 / 300
kasvosuojaa.
Klikkaa tästä lisätietoa.

SAFE CLEAR KASVOVISIIRI

HUOM!
Pakkauksessa on 50 kpl
kertakäyttöisiä suunenäsuojaimia.

Suomalainen patentoitu suojavisiiri innovatiivisella muotoilulla on tarkoitettu aikuisten ja lasten suojaamiseen kasvoihin kohdistuvilta roiskeilta.
Päähineessä on kaareva lippa ja sen ergonominen muotoilu takaa suojaavan kokonaisuuden roiskeilta ja pienhiukkasilta. Suojavisiiri on uudelleen käytettävä. Muistathan desinfioida visiirin jokaisen käyttökerran jälkeen joko desinfiointiaineella tai lämpimällä saippuapesulla. Suojavisiiriä
on helppo käyttää myös silmälasien kanssa ja sen etäisyyttä kasvoille on
helppo säätää sopivaksi. Lippalakki ei sisälly tuotteeseen.
Tuotekoodi: T47291A1X, esimerkkihinta: à 9,95 / 10 kpl.
Klikkaa tästä lisätietoa.
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Hinnat alv. O%. Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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HYGIENIC HUMAN AVAIMENPERÄ
Kaipaatko hyödyllistä, hyväntuulista ja ajan haasteisiin vastaavaa mainoslahjaa?
Apuun rientää Hygienic Human – pieni, muovinen ja hauska monen kiperän paikan
sankarihahmo.Se kulkee avaimenperänä vaivattomasti mukana ja avaa ovet ja hanat
käsin koskematta. Sen avulla nappien painaminen käsin koskematta on helppoa. Lisäksi Hygienic Human -hahmon pää toimii ostoskärryjen polettina. Valmistettu kierrätetystä muovista Suomessa. Tuote kestää jatkuvaa käyttöä. Paksuus 6mm. Tuotteella
on malli- ja nimisuoja.
Tuotekoodi: T7130A9X, esimerkkihinta: à 1,94 / 200 kpl.
Klikkaa tästä lisätietoa.
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NO TOUCH AVAIMENPERÄ
Yksinkertainen ja tehokas hygieniatyökalu, joka mahdollistaa oven avaamisen ja
napin painamisen koskettamatta pintaa. Materiaali sisältää antimikrobista Biomaster
teknologiaa, joka tarjoaa suojaa haitallisten mikro-organismien kasvua vastaan
tuotteen eliniän. ABS muovia 98% ja antibacterial additive 2%. Mukana avaimenperälenkki.
Tuotekoodi: T9536G2X, esimerkkihinta: à 1,54 / 250 kpl.
Klikkaa tästä lisätietoa.

Hinnat alv. O%. Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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TECH
KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ
Alumiinirunkoinen sekä elegantti kosketusnäyttökynä. Kynässä
on painomekanismi ja 1,0 mm kärki. Sininen muste. Tuotekoodi:
T37999A2V, esimerkkihinta: à 2,00 / 250 kpl.
Klikkaa tästä lisätietoa.

MAXEMA DOT
ANTIBACTERIAL KUULAKYNÄ
Maxeman antibakteeriset muovikynät on valmistettu muoviseoksesta, joka sisältää hopeaioneja vapauttavia aineksia. Hopeaionit estävät
bakteereita kiinnittymästä kynän pintaan. Kynät eivät sisällä haitallisia
aineita ja ovat täysin myrkyttömiä ja noudattavat eurooppalaisia turvallisuusstandardeja.
Tuotekoodi: T2127C6X, esimerkkihinta: à 1,10 / 500 kpl.
Klikkaa tästä lisätietoa.

MULTIPEN
KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ
Kynän pää on muotoiltu telineeksi, johon voit asettaa kännykän
katsoessasi videota tai vaikka lukiessasi pidempää tekstiä. Kynässä on 1,0 mm kärki ja saksalaista sinistä mustetta. Tuotekoodi:
T40683A2H, esimerkkihinta: à 1,50 / 200 kpl.
Klikkaa tästä lisätietoa.
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Hinnat alv. O%. Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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MOPTOPPERS
KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄT

MopToppers ei ota itseään turhan vakavasti ja jää takuulla
asiakkaasi mieleen. Leveästi hymyilevä MopToppers-kynä kirjoittaa napakasti ja piristää työpöytää. Kynähahmon
mikrokuituhiuksilla voit puhdistaa nopeasti esimerkiksi
puhelimen tai tabletin näytön. Kynän kärjessä on näppärä

kosketusnäyttöpää. ABS-muovista valmistetun rungon väri
toistuu hahmon hiuksissa ja solmiossa. Kynässä 1,0 mm kärki
ja sinistä saksalaista laatumustetta, jolla kirjoitat jopa 1 200
metriä tekstiä.
Tuotekoodi: T38936A2, esimerkkihinta: à 2,60 / 200 kpl.

Klikkaa tästä lisätietoa.
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DOCTOR MOPTOPPERS
KOSKETUSNÄYTTÖKYNÄ
Leveästi hymyilevä MopToppers-kynä nyt uudessa hahmossa! Kynä
kirjoittaa napakasti ja piristää työpöytää. Kynähahmon mikrokuituhiuksilla voit puhdistaa nopeasti esimerkiksi puhelimen tai tabletin näytön.
Kynän kärjessä on näppärä kosketusnäyttöpää.
Tuotekoodi: T38936A4, esimerkkihinta: à 2,95 / 200 kpl.
Klikkaa tästä lisätietoa.

Hinnat alv. O%. Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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