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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ (WC) 4L

Ειδικό καθαριστικό ισχυρό για χώρους υγιεινής W.C. Να
απομακρύνει αποτελεσματικά άλατα, πουρί και
υπολείμματα σαπουνιού από βρύσες, πλακάκια και
είδη υγιεινής, αφήνοντας ευχάριστο άρωμα. Κατάλληλο
για χρήση σε νοσοκομεία χωρίς φωσφορικά άλατα και
αναθυμιάσεις κατά την χρήση του και φιλικό στο
δέρμα. Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ και να συνοδεύται
από δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4L

Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών
χαμηλού αφρισμού, συμπυκνωμένο με ειδικά
ενισχυτικά καθαρισμού για εύκολο και υγιεινό
καθάρισμα. Κατάλληλο για αντιστατικά δάπεδα και
δάπεδα linoleum καθώς και για επιφάνειες από
μάρμαρο, πλακάκια, πλαστικό και τοίχους. Ασφαλές στη
χρήση, μη ερεθιστικό για το δέρμα, με ουδέτερο PH και
να μην περιέχει φωσφορικά άλατα και χλώριο.
Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομεία. Να έχει άδεια
από το Γ.Χ.Κ και να συνοδεύται από δελτίο δεδομένων
ασφαλείας.

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 900ml

Γυαλιστικό για επιφάνειες χρωμίου, αλουμινίου, πόρτες
ανελκυστήρων, πάγκους και μεταλικές επιφάνειες. Να
φροντίζει και να καθαρίζει τις ανοξείδωτες επιφάνειες,
να απομακρύνει δακτυλιές και στίγματα. Να περιέχει
τασιενεργά και έλαια υψηλής καθαριότητας ειδικά για
χώρους νοσοκομείων και μαγειρείων. Να διαθέτει
άδειααπό το Γ.Χ.Κ, να συνοδεύεται από δελτίο
δεδομένων ασφαλείας .

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L

Υγρό καθαριστικό για τζάμια και λείες επιφάνειες. Να
περιέχει ενεργά καθαριστικά συστατικά και αιθυλική
αλκοόλη για γρήγορο στέγνωμα. Να μην αφήνει ιχνη
στα τζάμια, καθρέπτες και λείες επιφάνειες. Κατάλληλο
για χρήση σε νοσοκομείο.

5

ΠΑΝΕΤΕΣ

Πανέτες εμποτισμού για υγρο σφουγγάρισμα, χωρίς
κρόσια. Να ειναι ανθεκτικές στα απολυμαντικά και στις
πλύσεις στο πλυντήριο. Να εχει πτερύγια στα άκρα
(τσέπες) για εφαρμογή στη βάση της. Η βάση ειναι
40cm μήκος.

6

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΜΠΛΕ

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 400gr με κροσια
χρώματος πράσινο-κοκκινο-μπλε.
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7

ΣΟΥΙΦΕΡ ΔΑΠΕΔΟΥ

Πανάκια παρκετέζας τύπου swiffer αντιστατικά
μεγέθους 60x22cm και η βάση της παρκετέζας είναι
50x10cm.

8

ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

Σκούπες εξωτερικού χώρου, με σκληρή τρίχα,
κατάλληλη για αυλές και δρόμους. Φαράσια από
σκληρό ανθεκτικό πλαστικό και κοντάρι .

9

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2
ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ)

Σφουγγάρια κουζίνας χρώματος μπλέ, κίτρινο, πράσινο
και κόκκινο για επαγγελματίκη χρήση, ανθεκτικά σε
καθαριστικά και απολυμαντικά. Σκληρό από την μία
πλευρά και μαλακό από την άλλη.

10

ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ
(ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ)

Πανάκια μικροϊνών γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλες
τις επιφάνειες, ανθεκτικό στη χρήση με καθαριστικά και
απολυμαντικά και στις συχνές πλύσεις στο πλυντήριο.
Χρώματος μπλέ-πράσινο-κόκκινο-κίτρινο.

11

12

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΕΣ

Κοντάρια αλουμινίου βαρέως τύπου για
επαγγελματικές σφουγγαρίστρες .
Κοντάρια αλουμινίου για σφουγγαρίστρες οικιακού
τύπου και τις σκούπες εξωτερικού χώρου.

Δοχεία ψεκασμού του 1lt με δοσομέτρηση στο έξω
μερος τους.

13

ΔΟΧΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

14

ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

15

ΚΑΛΥΚΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

16

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΤΕΣ

Κοντάρια αλουμινίου για επαγγελματική χρήση.

17

ΞΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ

Ξύστρα δαπέδου- τζαμιών, τσέπης με ανταλακτικά
ξυραφάκια.

18

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ

Σύστημα καθαρισμού τζαμιών με μαξιλάρι και
λαστιχένια λεπίδα. Να είναι επεκτάσιμο το κοντάρι του
εως 6m.

19

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ

Δεματικά τουλάχιστον 25cm.

20

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4L

21

ΓΟΥΝΑΚΙΑ

Από πλαστικό ανθεκτικό αριστης ποιοτητας, κατάλληλα
για ανθεκτική χρήση σε βαρέως τύπου εργασίες (Χώροι
κουζινας, λουτρά) όλων των μεγεθών
Κάλυκας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας από
ανθεκτικό πλαστικό, χρώματος μπλέ και κόκκινο.

Αρωματικό υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών με
ουδέτερο PH ως προς την επιδερμίδα, παρέχοντας
αντιμικροβιακή προστασία και αποτελεσματική
καθαριότητα
Εργαλείο πλύσεως τοίχων 40cm, να έχει υποδοχή για να
εφαρμόζει το κοντάρι επέκτασης στον καθαρισμό των

ψηλών σημείων.

22

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Κοντάρι αλουμινίου με τηλεσκοπική κεφαλή για χρήση
σε μεγάλο ύψος.

23

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σφουγγαρίστρες οικιακού τύπου με λωρίδες,
απορροφητική και ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδια
στο πάτωμα.

24

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οικιακός κουβάς σφουγγαρίσματος με στύφτη από
ανθεκτικό πλαστικό.

25

ΡΟΛΟ VETEX

Ρολλο τύπου vetex 14m μεγάλης αντοχής, να
χρησιμοποιείται και με απορρυπαντικά-χημικά και να
απορροφά άμεσα χωρίς να αφήνει στίγματα πίσω του.

26

ΔΙΣΚΟΙ ΤΣΟΧΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ

27

ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΣ

28

ΠΑΡΑΛΛΗΛΌΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κουβάς 22lt παραλληλόγραμμος.

29

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ

Πλαστικό στήριγμα με καουτσούκ που προσαρμόζεται
στο καρότσι καθαριότητας και στηρίζουν τα κοντάρια

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Καθαριστικό απορυπαντικό χαμηλού αφρισμού για
μηχανές καθαρισμού δαπέδων. Να είναι ουδέτερο και
να μην αφήνει θαμπάδες.

30

Η μηχανή που διαθέτει το νοσοκομείο είναι Taski
swingo 450E και η διάμετρος του δίσκου είναι
43cm/17". Οι δίσκοι να είναι χρώματος κόκκινου και
λευκού για δάπεδα linoleum.
Ανταλακτικοί φιλτρόσακοι που να ταιριάζουν σε
ηλεκτρική απορροφιτική σκούπα Taski vento 8.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 50Χ50 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

2

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 75Χ60 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

3

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 90Χ110 ΜΕ ΤΟ
ΚΙΛΟ

4

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

5

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σακούλες λευκές μικρέ, γραφείου-WC σε ρολό.
Σακούλες μαύρες απορριμάτων 75Χ60cm, από πλαστικό
υλικό πάχους 30 micron για αντοχή και με πτυχωτές
πλευρές.
Σακούλες μαύρες απορριμάτων 90Χ110cm, από πλαστικό
υλικό πάχους 30 micron για αντοχή και με πτυχωτές
πλευρές.
Σακούλες αποβλήτων χρώματος κοκκίνου με πτυχώσεις στο
πλάι και μέγεθος 90x110cm. Πάχους τουλάχιστον 40
micron.
Σακούλες αποβλήτων χρώματος κίτρινου με πτυχώσεις στο
πλάι και μέγεθος 90x110cm. Πάχους τουλάχιστον 40
micron.

6

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σακούλες διαφανες 40Χ60cm για ιματισμό, πάχους 35
micron, με πτυχώσεις στο πλάι.

ΧΑΡΤΙΚΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

2

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΟ

3

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χαρτί υγεία γκοφρέ 100gr, διπλών φύλλων το κάθε
ρολό από λευκασμένο χημικό πολτό.
Χαρτί λευκό γκοφρέ σε ρολό για επιτοιχια θήκη.
Χειροπετσέτες λευκές για επιτοιχια θήκη, τύπου ζικζακ των 200 φύλλων.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΟΝΙΚΟΥ
ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (2.5gr)

2

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
(ΧΛΩΡΙΝΗ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκεύασμα cl2 σε στερεή μορφή δισκίων 2,5 gr
NaDCC για απολύμανση επιφανειών και κηλίδων
σωματικών υγρών. Να έχει ως δραστική ουσία το
διχλωροισοκυανικό Νάτριο. Να απελευθερωνει το
χλώριο σταδιακά. Σε πρακτική συσκευασία έως 200
δισκία το μέγιστο. Να διαθέτει δράση έναντι
μικροβ'ιων (gram+ και gram-), μυκήτων, ιων (HBV,
HCV, HIV, Rota), μυκοβακτηριδίων και σπόρων. Να
είναι συμβατά για επιφάνειες όπως PVClinoleum,
αγώγιμα δάπεδα, δηλαδή να έχουν ουδέτερο ph.
Να είναι καταχωριμένο στο ΕΜΧΠ και να έχει άδεια
ΕΟΦ. Να αναγράφεται ο συνιστώμενος αριθμός
δισκίων ανα λίτρο νερού και ο χρόνος επαφής για
επίτευξη του απολυμαντικού αποτελέσματος, όπως
και το ελεύθερο χλώριο που αποδεσμεύεται. Να
καταθετουν φύλλα δεδομένων ασφαλειας, οδηγίες
χρησης στα ελληνικά, τεχνικό φυλλαδιο.
Η συγκεντρωση του διαλύματος να κυμαινεται από
4,2-6% υποχλωριωδους νατριου. Αδεια
κυκλοφορίας ΕΟΦ, να συνοδεύεται από τεχνικό
φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και MSDS στα ελληνικα.
Η προσφορά θα αφορα τιμή ανα lt.

3

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

4

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού και απολύμανσης
αγώγιμων δαπέδων και επιφανιών από linoleum,
πλαστικό, μάρμαρο, PVC, πλακάκι. Να μην είναι
διαβρωτικό για τα συγκεκριμένα είδη πατωμάτων,
ph ουδέτερο.Να μην περιεχει αλδευδες. Δραστικό
έναντι βακτυριδιων gram+ και gram- μυκητων, ιων
HBV, HCV, HIV και μυκοβακτηριδιου TB. Χρόνος
δράσης εντός 15-30 λεπτών το αργότερο για το
σύνολο το ζητούμενου φάσματος. Φιλικό προς το
περιβάλλον. Να μην ερεθίζει το αναπνευστικό
σύστημα και το βλεννογόνο. Να έχει έγκριση ΕΟΦ,
ΕΜΧΠ και CE ως ιατροτεχνικό προιόν. Να
συνοδεύεται απο δωρεαν δοσομετρική αντλία ή
απλο δοσομετρικό δοχείο. Ευχρηστη συσκευασία
τουλάχιστον 5lt. Να αναφερονται οι αραιωσεις και
ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού
αποτελεσματος. Να κατατεθούν τα MSDS και
οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.
Να είναι μικροβιοκτόνο (gram+ και gram-),
μυκητοκτονο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και
μυκοβακτιριδιοκτονο. Να συνοδεύεται από πίνακα
φασματος και αποτελεσματικότητας έναντι
μικροοργανισμων με στοιχεία από μελέτες
ανεξάρτητων φορεων. Να είναι δραστικό έναντι
ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών,
τα οποία και θα περιγράφονται στο συνοδευτικό
έντυπο ή σε συνοδευτικές μελέτες. Να περιέχει
στην σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα
μεγαλύτερη ή ίση με 60%. Να μην περιέχει
αλδευδες, φαινολες, χλώριο. Να μην είναι
οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να
είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που
θα αξιολογιθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να είναι έτοιμο
προσς χρήση σε μορφή σπρέι μέσω ψεκασμου. Να
μην έχει ερεθιστική οσμή. Να στεγνώνει χωρίς
κατάλοιπα. Να έιναι συμβατό με μεγάλη ομάδα
επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες σε
αλκοόλες π.χ. ακρυλικό γυαλί). Η προσφορά να
αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την
αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση
που δεν είναι ενσωματωμένη). Να συνοδεύεταιαπό
άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, σήμανση CE ως
ιατροτεχνολογικό προιόν, φυλλάδιο, αναλυτικές
οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας
στην ελλήνικη. Να καταθέτουν και τα αντίστοιχα
πρωτότυπα prospectuw.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΑΝΩ
2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
3. ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

