
Разположена в сърцето на Балканския полуостров, нашата фабрика, 
базирана в Пловдив, включва над 6000 кв.м. работно пространство, със 
собствена производствена линия, проектирана от опитни инженери, с
капацитет от 800 000 ръкавици на ден или около 250 000 кутии на месец.

Научна експертиза
Имаме собствен отдел за научноизследователска и развойна дейност, 
където се разработват и тестват нови продукти и иновации, съобразени с
нашата цел да подобрим живота на хората, като същевременно опазваме
природата. Нашата крайна цел е да разработим и произвеждаме 
биоразградими нитрилови ръкавици.

Нашата визия

Нашата компания е създадена от призив за действие насред световната
пандемия. Призив да защитим здравето на хората и да се грижим за
нашата планета. Стремежът ни е да постигнем това, като предоставим
независим достъп надеждни лични предпазни средства, търсейки
зелени решения.

Нашата мисия

Да защитаваме живота и здравето на хората, като им осигурим достъп до
сигурни лични предпазни средства.

Нашите ценности

1. Фокусирани сме върху развитието
Използваме всяка възможност да се
усъвършенстваме, научим и направим повече.
2. Забавляваме се, докато работим.
Средата, в която работим е неформална и приятелска и
не забравяме да празнуваме, когато постигаме успехи.
3. 3. Помагаме си. Винаги сме на разположение и сме
готови да съдействаме на нашите колеги, 
партньори и клиенти.
4. Ефикасни сме. Не гасим пожарите с шампанско.
5. Отговорни сме. Изграждаме доверие чрез 
уважение и отговорност.



Налични са безплатни мостри.

Нашият продукт
Удобно прилягане с подобрено усещане за допир 
благодарение на мекия и лек дизайн.
Обогатен с колоидно сребро за допълнителна
антисептична защита.
Тип: 3,5 g нитрилна ръкавица за преглед, без 
ускорител, без талк, единично хлорирана, 
ненестерилна 
Материал: 100% синтетичен нитрилен латекс 
Цвят: син
Дебелина на дланта: 0,07 mm 
Срок на годност: 5 години (в оригинална опаковка, ако се съхранява
съгласно ISO 2230) 
Опаковка: 100 бр. ръкавици х 10 кутии х 1 кашон 
Налични Налични размери: XS, S, M, L, XL

Етикетиране и съответствие със стандартите: EN ISO 374-1, EN 374-2, 
EN, EN 374-3, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 1186, EN 1149:2,
ASTM D6319, ASTM D7319

Предназначение: Медицинско изделие от клас I, както е посочено в
Регламент 2017/745 (ЕС) относно медицинските изделия, Защитни 
ръкавици за еднократна употреба - ЛПС категория III (защита от химични
вещества за ограничено време) 
* както е посочено в Регламент 2016/425 (ЕС) относно личните предпазни
 средства, Подходящи за контакт с храни (съгласно Регламент 1935/2004 
((ЕО) относно материалите предназначени за контакт с храни)

С какво сме различни:

Продукт Произведен в ЕС 
Стоки на склад 

Бърза и надеждна доставка 
Високо качество и конкурентни цени
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