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ŚRODKI 

OCHRONY  INDYWIDUALNEJ 
 

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 

Transfarm Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty środki ochrony indywidualnej obejmujące 

rękawiczki i rękawice ochronne, maseczki, półmaski, maski całotwarzowe i przyłbice 

ochronne oraz kombinezony jednorazowego i wielorazowego użytku, a także środki 

dezynfekujące i preparaty biobójcze do dezynfekcji rąk i masek ochronnych, w tym preparaty 

do długotrwałego zabezpieczania powierzchni. 

 

Naszym klientom oferujemy środki ochrony indywidualnej zapewniające bezpieczeństwo 

osobiste wszystkim pracownikom szczególnie narażonym na kontakty z nieznanymi osobami, 

które mogą być źródłem proliferacji SARS-CoV-2. Dotyczy to w szczególności funkcjonariuszy 

publicznych pełniących codzienną służbę w formacjach i instytucjach odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne, a także pracowników przedsiębiorstw 

użyteczności publicznej. 

 

Nasza oferta środków ochrony indywidualnej obejmuje: 

 

 

1) Maseczki higieniczne 2 warstwowe Mercatormedical pakowane po 50 szt. 

 

cena 120,00 zł. netto / 50 szt. 

 

               
 

 

2) Maseczki higieniczne 3 warstwowe pakowane po 50 szt. 

 

cena 130,00 zł. netto / 50 szt. 
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3) Maseczki chirurgiczne niesterylne pakowane po 50 szt. Oferowane maseczki to wysokiej 

jakości produkt zapewniający taki sam poziom ochrony jaki jest stosowany przez służby 

medyczne całego świata. Ze względu na swoją budowę maseczka chirurgiczna nie zapewnia 

100% gwarancji ochrony przed możliwością zarażenia wirusem SARS-CoV-2, którego 

średnica wynosi ok. 120 nanometrów (0,12 mikrometra). Skuteczniejsze w tym zakresie 

są maski z europejskimi certyfikatami FFP2 i FFP3 oraz maski z certyfikatami N95 i N99 

wydawanymi przez amerykański Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

(NIOSH). Jednak faktyczna ochrona zapewniana przez maski typu chirurgicznego 

jest dużo większa. Wynika to z faktu, iż wirusy przenoszą się na powierzchni innych 

cząsteczek - drobinek kurzu lub kropelek wody (śliny). Ich łączna średnica jest więc dużo 

większa niż samego wirusa. 

 

Badania prowadzone pod kątem rozprzestrzeniania się wirusa grypy (o rozmiarze od 0,08 

do 0,12 mikrometra) wśród pracowników służby zdrowia stosujących maski z filtrami 

N95 i zwykłe maseczki chirurgiczne nie wykazały znaczących różnic w skuteczności 

obu typów masek w zapobieganiu zarażeniom grypą, a także innymi wirusowymi 

infekcjami układu oddechowego. Oba typy oznaczały się podobną wysoką skuteczności 

w tym zakresie, choć żaden z nich nie dawał 100% zabezpieczenia przed infekcją. 
Wyniki tych badań zostały opublikowane w 2019 roku w piśmie „Journal 

of the American Medical Association” (JAMA) i są dostępne pod następującym 

adresem www: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2749214 

 

Oferowane maseczki chirurgiczne posiadają deklarację zgodności i certyfikat CE. 

 

cena 205,00 zł. netto / 50 szt. 
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4) Półmaski ochronne FFP1 bez zaworka o przedłużonej żywotności 

 

cena 14,00 zł. netto / 1 szt. 

 

 
 

 

5) Półmaski ochronne FFP1 z zaworkiem o przedłużonej żywotności 

 

cena 18,00 zł. netto / 1 szt. 
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6) Półmaski ochronne FFP2 (N95) bez zaworka o przedłużonej żywotności 

 

cena 18,50 zł. netto / 1 szt. 

 

 
 

 

7) Półmaski ochronne FFP2 (N95) z zaworkiem o przedłużonej żywotności zapewniają 
filtrację powietrza na poziomie 94% 

 

cena 78,00 zł. netto / 1 szt. 
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8) Półmaski ochronne FFP3 z zaworkiem o przedłużonej żywotności posiadające 

zgodność z europejską normą EN 149:2001+ A1:2009 i zapewniające filtrację powietrza 

na poziomie 99%. Oferowane półmaski dają najwyższą ochronę przed szkodliwymi 

pyłami oraz niebezpiecznymi dla zdrowia czynnikami zewnętrznymi. Klasa filtracji FFP3 

zalecana jest przez Światową Organizację Zdrowia jako jedna z najskuteczniejszych 

klas ochrony dróg oddechowych. Oferowane półmaski o przedłużonej żywotności 

doskonale radzą sobie z pyłami zawierającymi antymon, arsen, beryl, kadm, kobalt 

oraz nikiel, a także jako ochrona przed zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi. 

 

cena 82,00 zł. netto / 1 szt. 

 

 
 

 

9) Preparat do dezynfekcji i zabezpieczenia masek z jonami srebra. Jedno opakowanie 

preparatu o pojemności 100 ml. wystarcza na 100 aplikacji. Dla łatwiejszej aplikacji 

na maseczki preparat dostarczany jest aluminiowych lub szklanych butelkach z atomizerami. 

Kolory i kształty opakowania mogą się różnić w porównaniu do prezentowanego na zdjęciu. 

 

cena 65,00 zł. netto / 1 opakowanie 
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10) Maski całotwarzowe firm 3M, Advantage, Climax, Typhoon 
 

cena od 325,00 zł. netto / 1 szt. bez filtrów 

 

                         
 

 

                         
 

 

11) Lekkie przyłbice ochronne z folii PET pakowane po 100 szt. 

 

cena 1 425,00 zł. netto / 100 szt. 
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12) Wzmocnione przyłbice ochronne. Oferowane przyłbice są wykonane z lekkiego i 

całkowicie przejrzystego materiału, dzięki czemu ich noszenie nie powoduje zmęczenia nawet 

po dłuższym czasie używania. Grubość przyłbic wynosi od 0,5 do 0,7 mm. co gwarantuje 

odpowiednią sztywność i trwałość. Konstrukcja przyłbic zapewnia łatwe zakładanie, pełną 
przesłonę ust i nosa oraz nie utrudnia oddychania. Produkt nie zawiera PCW, jest bezpieczny 

dla zdrowia i nadaje się do recyklingu. Materiał, z którego wykonany jest front przyłbic 

to najwyższej jakości folia poliestrowa (PET). Jest to materiał przezroczysty optycznie. 

Jednocześnie jest on odporny na zarysowania i nie pokrywa się parą, zaś sposób mocowania 

na głowie z wykorzystaniem taśmy dystansującej umożliwia łatwe korzystanie z przyłbic 

również przez osoby w okularach. Oferowane przyłbice są wykorzystywane w szpitalach, 

w tym w warszawskim szpitalu jednoimiennym. Przyłbice są w całości wytwarzane w Polsce. 

 

cena 29,00 zł. netto / 1 szt. 

 

 
 

 

13) Uchylne przyłbice ochronne z folii PET 
 

cena 47,25 zł. netto / 1 szt. 
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14) Rękawiczki lateksowe jednorazowe niepudrowane pakowane po 100 szt. Rozmiar XL 

 

cena 85,00 zł. netto / 100 szt. 

 

 
 

 

15) Rękawiczki nitrylowe jednorazowe pakowane po 100 szt. w kartoniku. Rozmiar XL 

 

cena 95,00 zł. netto / 100 szt. 
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16) Rękawice nitrylowe wielorazowe, wzmocnione, długie (do mankietu) pakowane po 6 szt. 

Rękawice są dostępne w rozmiarach L, XL oraz XXL. 

 

cena 12,60 zł. netto / 6 szt. (3 pary) 

 

       
 

 

17) Jednoczęściowe kombinezony ochronne z polipropylenu, z membraną, kapturem 

oraz szwami pokrytymi taśmą, spełniają normy EN ISO 13688 i EN 13034+A1 

oraz normę zagrożeń biologicznych EN 14126. 

 

cena 182,00 zł. netto / 1 szt. 
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18) Jednoczęściowe kombinezony ochronne wielorazowego użytku z kapturem, wykonane 

z materiału Lutrasil, które posiadają osłonięty suwak oraz gumki ściągające na nogawkach, 

rękawach i kapturze. Nadają się do kilkukrotnego użytku - można je poddać 5 cyklom prania 

w temperaturze do 60° C. Produkt w całości wykonany w Polsce. Kombinezony są dostępne 

w rozmiarach M, L oraz XL. 

 

cena 105,00 zł. netto / 1 szt. 

 

                              
 

 

19) Wodoodporne jednoczęściowe kombinezony ochronne wielorazowego użytku 
z kapturem, wykonane z materiału Sanmed C 460. To bezpieczny dla człowieka, 

nieprzemakalny i paroprzepuszczalny materiał powlekany PU. Spełnia wszelkie wymagania 

stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z 17 lutego 2016 o Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 w sprawie 

wyrobów medycznych (MDD). Materiał ten jest zgodny z wymaganiami Oeko-Tex Standard 

100 Class I oraz z normą EN 71-3 i normą PN-EN ISO 10993. Materiał Sanmed C 460 został 

przebadany na odporność na przenikanie krwi oraz patogenów bakteryjnych i wirusowych. 

Kombinezony posiadają osłonę suwaka oraz wszyte gumki na rękawach, nogawkach 

i w kapturze. W komplecie posiadają również ochraniacze na obuwie. Produkt 

w całości wykonany w Polsce. Kombinezony są dostępne w rozmiarach M, L oraz XL. 

 

cena 256,25 zł. netto / 1 szt. 
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20) Preparat Berry C. To środek biobójczy tworzący na zabezpieczanej powierzchni ochronną 
nanopowłokę aktywną przez okres do 21 dni. W obecnej dobie to trudna do przecenienia 

możliwość skutecznej profilaktyki w ochronie zdrowia. 

 

Berry C jest jednym z najbardziej skutecznych preparatów tego typu dostępnych obecnie 

na rynku. Konkurencyjne produkty antybakteryjne i dezynfekujące istniejące na rynku 

posiadają składniki czynne, które pozostają aktywne na zabezpieczanej powierzchni 

przez około 1 godzinę, co oznacza, że po tym czasie drobnoustroje, takie jak bakterie 

czy wirusy, mogą bardzo szybko ponownie pojawić się na tej samej powierzchni, 

co nie daje prawdziwego bezpieczeństwa. 

 

Berry C zaczyna niszczyć mikroorganizmy przez kolejne 21 dni już po jednokrotnym 

naniesienu na zabezpieczaną powierzchnię. Jego formuła zawiera bowiem bardzo 

niską zawartość organicznych związków lotnych, a jednocześnie nie zawiera 

substancji toksycznych dla ludzi. 

 

Jego skuteczność potwierdzają 3 niezależne certyfikowane laboratoria: SIRM, SGS z siedzibą 
w Genewie (Société Générale de Surveillance to renomowany międzynarodowy 

podmiot wyspecjalizowany w zakresie nadzoru, kontroli, testów i certyfikacji) oraz Acumen, 

a także certyfikat REACH. 

 

Przykładowe zastosowania preparatu Berry C to: 

1) budynki biurowe i gospodarstwa domowe, w których można zabezpieczać klamki, 

poręcze, przyciski w windach oraz meble; 

2) wnętrza pojazdów, w których chronione mogą być wszystkie rodzaje powierzchni 

(w tym kierownica, lewarek zmiany biegów, deska rozdzielcza, klamki oraz tapicerka 

siedzeń); 
3) ochrona urządzeń elektronicznych takich jak: laptopy, telefony, tablety oraz piloty 

sterujące; 

4) ochrona rzeczy osobistych, w tym w szczególności ubrań, mundurów, rękawiczek, 

czapek, obuwia, portfeli, plecaków, itp; 

5) opieka rodzicielska: naszym preparatem można zabezpieczać zabawki, wózki dziecięce, 

foteliki samochodowe, itp. 

 

Oferowany środek doskonale więc nadaje się w szczególności do ochrony ludzi w miejscach 

pracy związanych z zagrożeniami wynikającymi z częstych kontaktów z osobami 

postronnymi, takich jak: komisariaty, biura przepustek, radiowozy, laboratoria medyczne, 

itp. - czyli wszędzie tam gdzie występuje zwiększone ryzyko występowania groźnych 

dla zdrowia ludzkiego patogenów. 

 

Berry C to preparat, który jest zalecany przez Krajową Agencję Ochrony Środowiska 

w Singapurze do stosowania w codziennej profilaktyce oraz w przeciwdziałaniu proliferacji 

wirusa SARS-CoV-2. Wynika to nie tylko ze względu na długotrwałe działanie preparatu 

Berry C ale również jego wysoką skuteczność - oferowany środek niszczy na zabezpieczanej 

powierzchni ok. 99,9% wszystkich drobnoustrojów. Ponadto preparat posiada przyjemny 

zapach i - jak zostało to już wskazane - jest bezpieczny dla ludzi i dla środowiska. Dlatego 

za jego pomocą jest zabezpieczany między innymi międzynarodowy port lotniczy 

Singapur Changi. 
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Zwykłe codzienne odkurzanie nie usuwa powłoki ochronnej Berry C, ponieważ 
jego cząsteczki są mniejsze niż porowatość większości powierzchni, dzięki czemu 

wchodzą one w strukturę zabezpieczanej powierzchni, a następnie krystalizują się i trwale 

z nią łączą.  
 

Wydajność preparatu nanoszonego spryskiwaczem pozwala na zabezpieczenie za pomocą 1 l. 

środka Berry C ok. 100 m
2
 powierzchni. Oznacza to, że za pomocą 1 l. preparatu można 

zabezpieczyć przykładowo 15 do 20 kabin samochodowych. 

 

Reasumując preparat Berry C to: 

- wysoka skuteczność (niszczy do 99,9% drobnoustrojów takich 

jak bakterie i wirusy), 

- wydłużone działanie (do 21 dni), 

- nietoksyczny skład bezpieczny dla ludzi i środowiska, 

- formuła oparta na wodzie (bez alkoholu) przez co nie wywołuje 

podrażnień, 
- przyjemny zapach. 

 

Oferowany preparat jest dostępny w dwóch opakowaniach z gotowym 

do użycia atomizerem: 

- o pojemności 300 ml. w cenie 120,00 zł. netto / 1 opakowanie, 

- o pojemności 500 ml. w cenie 160,00 zł. netto / 1 opakowanie. 

 

Przy zamówieniu powyżej 10 opakowań oferujemy 10% rabatu 

od łącznej wartości zamówienia, przy zamówieniu powyżej 

20 opakowań 15% rabatu, a przy zamówieniu powyżej 40 opakowań 

20% rabatu od łącznej wartości zamówienia. 

 

 

21) Śródki biobójcze serii SF, które stanowią uzupełnienie naszej oferty w stosunku do preparatu 

„Berry C” i są przeznaczone do dezynfekcji rąk oraz do codziennej dezynfekcji powierzchni.  

 

Wszystkie preparaty serii SF posiadają pozwolenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na udostępnianie na rynku 

i stosowanie produktu biobójczego. 
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SF Care DRY to antybakteryjny żel do dezynfekcji 

rąk bez użycia wody. 

 

SF Care DRY powstał, aby zapewnić pełną ochronę 
antybakteryjną i uczucie świeżości. Zawarta w produkcie 

gliceryna pozostawia skórę nawilżoną i nie powoduje 

przesuszania nawet w przypadku wielokrotnego używania. 

 

Unikalna formuła preparatu to skuteczne połączenie 

natychmiastowej i długotrwałej ochrony dla skóry. SF Care 

DRY polecany jest szczególnie w podróży, pracy, szkole 

oraz wszędzie tam, gdzie umycie rąk jest utrudnione. 

 

Preparat SF Care oferowany jest w opakowaniach 

o pojemności 500 ml. z wygodnym dozownikiem. 

 

Cena 39,00 zł. netto / 1 opakowanie  

 

 

SF Care to żel do mycia i dezynfekcji rąk w płynie 

przeznaczony do profesjonalnego użytku. 

 

SF Care stanowi wyjątkową pomoc w utrzymaniu wysokiego 

poziomu higieny w miejscach, w których wymagana 

jest dezynfekcja rąk. Receptura preparatu została 

zaprojektowana z myślą o zastosowaniu wszędzie tam, 

gdzie czystość rąk i higiena stanowi najwyższy priorytet.  

 

Dzięki składnikom myjącym, zabezpieczającym i dodatkom 

zapewniającym wysoki poziom higieny preparat SF Care 

gwarantuje długotrwały efekt przy regularnym stosowaniu. 

 

Produkt należy nałożyć na suche dłonie i rozprowadzić 
dokładnie po całej powierzchni, po czym spłukać, a dłonie 

osuszyć. 
 

Żel SF Care oferowany jest w dwóch opakowaniach 

z wygodnym dozownikiem: 

- o pojemności 500 ml. w cenie 23,00 zł. netto / 1 opakowanie 

- o pojemności 3,75 l. w cenie 120,00 zł. netto / 1 opakowanie 
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SF Pure RTU to preparat przeznaczony do szybkiej 

dezynfekcji powierzchni, który nie zawiera aldehydów. 

Zapewnia on dobre pokrycie dezynfekowanej powierzchni, 

a dzięki zawartemu alkoholowi szybko wysycha. Cechuje 

się szybkim czasem działania oraz wysoką tolerancją 
materiałową 
 

SF Pure RTU jest dostarczany w postaci gotowego 

do użycia roztworu o wydajności ok. 40 ml. / m
2
. 

 

Po naniesieniu preparatu  z odległości ok. 30 cm. 

dezynfekowane powierzchnie należy pozostawić 
do wyschnięcia (w zależności od rodzaju powierzchni 

trwa to od 1 do 10 min.), a następnie przetrzeć ręcznikiem 

jednorazowym. Alternatywnie preparat można nanosić 
na papierowy ręcznik, którym następnie są przecierane 

dezynfekowane powierzchnie. 

 
 

Preparat SF Pure RTU oferowany jest w dwóch opakowaniach: 

- o pojemności 750 ml. w cenie 34,00 zł. netto / 1 opakowanie, 

- o pojemności 3,75 l. w cenie 120,00 zł. netto / 1 opakowanie. 

 



                                 Materiały i wyposażenie techniki kryminalistycznej 

 
 

 17 

 

 
 

 
 

 
 



                                 Materiały i wyposażenie techniki kryminalistycznej 

 
 

 18 

 

 
 

 
 

 
 



                                 Materiały i wyposażenie techniki kryminalistycznej 

 
 

 19 

 

 

 
 

 

Uwaga: 
 

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów dostawy. Oferujemy 

darmową dostawę loco magazyn Zamawiającego przy zamówieniach o wartości powyżej 

1 000,00 zł. netto. 

 

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W celu uzyskania 

dodatkowych szczegółów oraz informacji o zasadach składania zamówień i warunkach 

płatności prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym (tel.: 22 550 47 11, 

fax: 22 550 47 90) lub za pomocą poczty elektronicznej (nasz adres e-mail to: biuro@transfarm.pl). 

 

 

Zespół Transfarm 

 

www.transfarm.pl 


