
ŚRODKI 
OCHRONY
OSOBISTEJ



TelForceOne S.A. | ul. Krakowska 119 | 50-428 Wrocław

indeks: OEM200003

PROTECTIVE HELMET LITE
Ultralekka przyłbica ochronna Protective Helmet Lite zmniejsza 
ryzyko zakażeń patogenami przenoszonymi drogą kropelkową. 
Osłaniając twarz, a w szczególności oczy, usta i nos, blokuje prze-
nikanie wirusów i bakterii.
W zestawie znajduje się 10 sztuk produktu.

OCHRONA

Wymiary: 240 x 240 x 0,25 mm

Uśredniona waga: 36 g

Obwód: regulowany w zakresie 49-61 cm

Komponent główny: PET z ceramic coating

PROTECTIVE
HELMET LITE

OSOBISTA

https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/produkt/2251056/2250909/przylbica-ochronna-3mk-lite-10szt
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indeks: OEM200001

PROTECTIVE HELMET PRO
Ultralekka przyłbica chroni osłaniając twarz, a w szczególności oczy, usta i nos, bloku-
je przenikanie wirusów i bakterii.
Komfortowa nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu:
• unoszony przedni panel,
• separator z pianki zabezpiecza czoło przed uciskiem,
Możliwość wykonania frontu przyłbicy z dwóch materiałów: zwykła folia PET lub fo-
lia PET z atestem PZH oraz certyfikatem RoHS, w zależności od preferencji klienta. 
Widoczny na zdjęciach pasek może występować w różnych wersjach kolorystycz-
nych.
Zamówienia realizowane na zlecenie klienta, zapytaj swojego handlowca o cenę!
MOQ 20 sztuk

OCHRONA

Wymiary 240 x 240 x 0,25 mm

Uśredniona waga 35 g

Obwód regulowany w zakresie 49-61 cm

Komponent główny PET z ceramic coating

PROTECTIVE
HELMET PRO

OSOBISTA
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indeks: OEM200002

PROTECTIVE HELMET LITE
Ultralekka przyłbica chroni osłaniając twarz, a w szczególności oczy, usta i nos,bloku-
je przenikanie wirusów i bakterii.

Komfortowa nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu:
• bardzo lekka (31 g),

Możliwość wykonania frontu przyłbicy z dwóch materiałów: zwykła folia PET lub fo-
lia PET z atestem PZH oraz certyfikatem RoHS, w zależności od preferencji klienta.

MOQ 20 sztuk

Zamówienia realizowane na zlecenie klienta, zapytaj swojego handlowca o cenę!

OCHRONA

PROTECTIVE
HELMET LITE

Wymiary 240 x 240 x 0,25 mm

Uśredniona waga 36 g

Obwód regulowany w zakresie 49-61 cm

Komponent główny PET z ceramic coating

OSOBISTA
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index: OEM0100794

JEDNORAZOWE MASECZKI 3-WARSTWOWE
Jednorazowa 3-warstwowa maseczka do ochrony twarzy, która zapewnia 
ochronę przed zakażeniami drogą kropelkową oraz chroni przed różnego 
typu zanieczyszczeniami. Specjana włóknina zapewnia wysoką przepusz-
czalność powietrza, dzięki czemu w maseczce łatwo się oddycha przy 
jednoczesnym zachowaniu ochrony. Miękki materiał gwarantuje komfor-
towe używanie nawet przez dłuższy czas. 
Specjalny drucik do modelawaniu okolic nosa zapewnie szczelniejsze 
dopasowanie maseczki. 
Certyfikat CE

OSOBISTA

OCHRONA

Budowa: 3-wartstwowa włóknina 

Zastosowanie: jednorazowa

Rozmiar: 9,5 cm x 17,5 cm

wkładka modelująca na nos

gumki trzymające na uszy

JEDNORAZOWE 
MASECZKI 
3-WARSTWOWEx50
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WIELORAZOWA MASECZKA OCHRONNA 
DLA DZIECI ROZMIAR S 100% BAWEŁNA  
Uniwersalna maseczka wykonana jest z dwóch warstw 100% 
bawełny, dzięki czemu umożliwia swobodny przepływ powie-
trza. Wewnętrzną warstwę maseczki wykonano z bezpiecznej 
w użytkowaniu bawełny certyfikowanej OEKO-TEX. Zauszniki 
wykonane z elastycznej gumki, gwarantują idealne dopasowa-
nie się do twarzy. Maseczka przeznaczona dla dzieci w wieku 4-7 
lat.

OSOBISTA

OCHRONA

WIELORAZOWA 
MASECZKA 
OCHRONNA 
DLA DZIECI ROZMIAR S 
100% BAWEŁNA 

Wyprodukowano w Polsce.                                                                             
Wewnętrzną warstwę maseczki wykonano z bezpiecznej w użyt-
kowaniu bawełny certyfikowanej OEKO-TEX.
Maseczka zapakowana jest w folię termozgrzewalną, dzięki czemu 
produkt utrzymuje swoja sterylność.
Produkt wielokrotnego użytku (można prać w temperaturze do 
60°C).

https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/katalog/2251054/srodki-ochrony-osobistej_maseczki_maseczki-dla-dzieci?page=1&w=41&i=25&d=0&s=0&c=0&n=0&g=2211564.2250842.2251049.2251054
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WIELORAZOWA MASECZKA OCHRONNA 
DLA DZIECI ROZMIAR M 100% BAWEŁNA  
Uniwersalna maseczka wykonana jest z dwóch warstw 100% 
bawełny, dzięki czemu umożliwia swobodny przepływ powie-
trza. Wewnętrzną warstwę maseczki wykonano z bezpiecznej 
w użytkowaniu bawełny certyfikowanej OEKO-TEX. Zauszniki 
wykonane z elastycznej gumki, gwarantują idealne dopasowa-
nie się do twarzy. Maseczka przeznaczona dla dzieci w wieku 8-12 
lat.

OSOBISTA

OCHRONA

WIELORAZOWA 
MASECZKA 
OCHRONNA 
DLA DZIECI ROZMIAR M 
100% BAWEŁNA 

Wyprodukowano w Polsce.
Wewnętrzną warstwę maseczki wykonano z bezpiecznej w użyt-
kowaniu bawełny certyfikowanej OEKO-TEX.
Maseczka zapakowana jest w folię termozgrzewalną, dzięki czemu 
produkt utrzymuje swoja sterylność.
Produkt wielokrotnego użytku (można prać w temperaturze do 
60°C)

https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/katalog/2251054/srodki-ochrony-osobistej_maseczki_maseczki-dla-dzieci?page=1&w=41&i=25&d=0&s=0&c=0&n=0&g=2211564.2250842.2251049.2251054
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WIELORAZOWA MASECZKA OCHRONNA 
PROFILOWANA 100% BAWEŁNA - PRODUKT NIEMEDYCZNY 
Rozmiar uniwersalny. Zapewnia łatwość w oddychaniu, nie podrażnia 
skóry twarzy. Produkt wielokrotnego użytku (można prać w temperatu-
rze do 60°C). Wyprodukowano w Polsce. Produkt z najwyższej jakości ba-
wełny certyfikowany OEKO-TEX ® STANDARD 100
Produkt odzieżowy. Idealna do codziennego użytku (rower, bieganie, wyj-
ście do sklepu bądź pracy) Wygodny zaczep na uszy (elastyczna delikatna 
gumka)

OSOBISTA

OCHRONA

Wyprodukowano w Polsce.
Wewnętrzną warstwę maseczki wykonano z bezpiecznej w użyt-
kowaniu bawełny certyfikowanej OEKO-TEX.                                                   
Maseczka zapakowana jest w folię termozgrzewalną, dzięki czemu 
produkt utrzymuje swoja sterylność.                                              
Produkt wielokrotnego użytku (można prać w temperaturze do 
60°C)

WIELORAZOWA 
MASECZKA 
OCHRONNA 
PROFILOWANA  
100% BAWEŁNA
- PRODUKT NIEMEDYCZNY 

https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/katalog/2251053/srodki-ochrony-osobistej_maseczki_maseczki-dla-doroslych?page=1&w=41&i=25&d=0&s=0&c=0&n=0&g=2211564.2250842.2251049.2251053
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WIELORAZOWA MASECZKA OCHRONNA 
100% BAWEŁNA - PRODUKT NIEMEDYCZNY Z DRUCIKIEM   
Uniwersalna maseczka wykonana jest z dwóch warstw 100% bawełny, 
dzięki czemu umożliwia swobodny przepływ powietrza. Wewnętrzną 
warstwę maseczki wykonano z bezpiecznej w użytkowaniu bawełny cer-
tyfikowanej OEKO-TEX. Zauszniki wykonane z elastycznej gumki, gwa-
rantują idealne dopasowanie się do twarzy, a wszyty wewnątrz maseczki 
drucik na nos poprawia komfort użytkowania.
Maseczka zapakowana jest w folię termozgrzewalną, dzięki czemu pro-
dukt utrzymuje swoja sterylność. Produkt wielorazowego użytku.

OSOBISTA

OCHRONA

Wyprodukowano w Polsce.
Wewnętrzną warstwę maseczki wykonano z bezpiecznej w użyt-
kowaniu bawełny certyfikowanej OEKO-TEX.
Maseczka zapakowana jest w folię termozgrzewalną, dzięki czemu 
produkt utrzymuje swoja sterylność.
Produkt wielokrotnego użytku (można prać w temperaturze do 
60°C)

WIELORAZOWA 
MASECZKA 
OCHRONNA 
100% BAWEŁNA
- PRODUKT NIEMEDYCZNY 
Z DRUCIKIEM

https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/katalog/2251053/srodki-ochrony-osobistej_maseczki_maseczki-dla-doroslych?page=1&w=41&i=25&d=0&s=0&c=0&n=0&g=2211564.2250842.2251049.2251053
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MULTIFUNKCJONALNY KOMIN  
Komin może służyć jako czapka, bandana, chusta, opaska jak 
również maseczka na twarz.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, można w nim 
swobodne oddychać. Idealny do uprawiania sportów.
Produkt polski.
Rozmiar uniwersalny.

OSOBISTA

OCHRONA

Skład: 96% wiskoza, 4% elastan

Wymiary: 45x24 (mierzone na płasko)

MULTIFUNKCJONALNY 
KOMIN

https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/katalog/2251354/srodki-ochrony-osobistej_kominy?page=1&w=42&i=24&d=0&s=0&c=0&n=0&g=2211564.2250842.2251354
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indeks: GSM303511, GSM303512, GSM303513 

SILIKONOWA KLAMRA 
PASEK DO MASECZKI - ZESTAW 3 SZT.  
Silikonowe klamry niwelujące dyskomfort i ból uszu spowodowany na-
piętymi oraz zbyt szerokimi gumkami. W prosty sposób odciągają gumki 
od uszu i utrzymują je z dala od delikatnej skóry.
Wykonane są z miękkiego i elastycznego silikonu, a trzystopniowa regu-
lacja zapewnia idealne dopasowanie się do głowy

OSOBISTA

OCHRONA

Materiał: Silikon

Wymiary: 195 x 17,5 mm

Poziomy regulacji: 3

W zestawie: 3 szt. 

Dostepne kolory: czarny, niebieski, szary

Opakowanie: woreczek

SILIKONOWA 
KLAMRA 
PASEK DO MASECZKI

https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/szukaj?page=1&w=41&i=25&d=0&s=0&c=0&t=klamra&n=0&g=2209330
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RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE WINYL (PCV) 
3 warstwowa, jednorazowa, niejałowa
1 pudełko = 100 szt.

CE

OSOBISTA

OCHRONA

Zastosowanie: cywilne 

Materiał: winyl (PVC)

RĘKAWICZKI 
JEDNORAZOWE 
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JEDNORAZOWE ŚCIERECZKI DEZYNFEKUJĄCE  
Jednorazowe chusteczki nasączone 70% alkoholem skutecznie pozbędą 
się wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów nie tylko z twojego telefony, 
ale także z wielu rzeczy codziennego użytku, jak klucze, a także z klamki, 
rączki koszyka w sklepie czy kierownicy roweru miejskiego. 
Świetnie nadają się także do czyszczenia okularów, zarówno korekcyjnych 
jak i przeciwsłonecznych. 
Jedna paczka zawiera 10 szt. chusteczek jednorazowych. 
Display wystawowy zawiera 20 paczek.

OCHRONA

Ściereczka: 70% alkoholu 

Rozmiar: 6 x 9 cm

Paczka zawiera: 10 chusteczek

Display wystawowy zawiera: 20 paczek

Display: 25 x 7 x 14 cm (+5 cm topper)

JEDNORAZOWE 
ŚCIERECZKI 
DEZYNFEKUJĄCE 

x10

index: OEM0100799

STERYLIZACJA



DEZYNFEKCJA ŚWIATŁEM UV

Światło ultrafioletowe (UV) zwłaszcza w spektrum od 
250 nm do 280 nm (UV-C) posiada silną zdolność do 
niszczenia wielu mikroorganizmów, zwłaszcza wirusów 
i bakterii. Następuje to poprzez uszkodzenie ich wiązań 
DNA lub zniszczenia otaczającej ich cienkiej warstwy li-
pidowej, co skutkuje ich całkowitą dezaktywacją.
Warto podkreślić, że sterylizacja promieniowaniem UV 
ma wiele zalet. Po pierwsze jest tania w eksploatacji, po-
nieważ urządzenia można używać wielkokrotnie bez do-
datkowych kosztów. Do tego jest relatywnie bezpiecz-
na, a także ekologiczna (nie zanieczyszcza środowiska, 
nie generuje odpadów). 

UWAGA - należy jednak pamiętać, że światło UV jest 
szkodliwe dla człowieka, zwłaszcza dla oczu.

https://dzienniknaukowy.pl/zdrowie/swiatlo-uv-dzialanie-na-organizmy-i-zastosowanie-w-dezynfekcji
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Do telefonu: max. 16,5 cm wysokośći 

Moc światła UV: 2 x 1 W

Max. Pobór mocy: 10 W

Częstotliwość UV: 253.7 nm

Czas sterylizacji: 3 min

Zasilanie: USB

Materiał: ABS

STERYLIZATOR UV DO TELEFONÓW
I INNYCH PRZEDMIOTÓW
Sterylizator UV to niewielkie urządzenie, kóre używa światła UV do zabi-
jania różnego rodzaju zarazków (w tym wirusów i bakterii). 
Urządzenie posiada specjalną komorę oświetloną lampami UV, w której 
możemy umieścić telefon (lub jakikolwiek inny przedmiot, jak okulary, 
maseczka) w celu jego dezynfekcji. 
Dodatkowo do dyspozycji mamy funkcję aromaterapii, kóra nada na-
szym przedmiotom miły, świerzy zapach według naszego uznania. 

STERYLIZACJA

OCHRONA

STERYLIZATOR UV 
DO TELEFONÓW
I INNYCH PRZEDMIOTÓW 

index: OEM0100798
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Produkt realizowany pod zamówienie klienta.
Minimalne zamówienie 200 szt.

Pojemność: 6000 mAh 

Ogniwa: litowe

Wejśćie: MicroUSB 5 V/2 A

Wyjśćie: 2x USB 2,5 V/2.1 A

Wymiary:  L145 x W65 x H23 mm

Lampa bakteriobójcza UV: 3 W (253.7 nm)

Kolor: biały

Waga: 210.5±5 g

POWER BANK 6000 MAH 
ZE STERILIZUJĄCĄ LAMPĄ UV  
Pojemny power bank 6000 mAh z wbudowaną lampą UV do dezynfekcji 
różnych powierzchni w domu i poza domem. 
Dzięki temu urządzeniu możemy „oczyścić” przyniesione do domu zaku-
py, ławkę w parku czy rower z wypożyczalni. 
Ręczna lampa UV jest szczególnie przydatna do dezynfekcji dużych i/lub 
nieregularnych przedmiotów. 

STERYLIZACJA

OCHRONA

POWER BANK 
6000 MAH 
ZE STERILIZUJĄCĄ LAMPĄ UV
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Wymiary: 175 x 33 x 33 mm

Waga: 64g

Moc światła UV: 3 W

Częstotliwość UV: 253.7 nm

Intensywność radiacji: >2500uw/cm2

Zastosowanie: idealny do domu, biura, łatwy 
w przenoszeniu i użyciu

Zasilanie: 2x baterie AAA

RĘCZNY STERYLIZATOR UV VER.01  
Mały poręczny sterylizator UV do użycia w domu, biurze, skle-
pie czy podróży. Poza przedmiotami sterylizuje także powietrze, 
przez które przechodzi promieniowanie UV. Idealnie nadaje się 
do dezynfekcji nieregularnych i/lub dużych przedmiotów. Dzię-
ki małym rozmiarom możemy go w wygodny spoózb wziąc ze 
sobą. Zasilane zwykłymi paluszakmi AAA, dzięki czemu nie mu-
simy go ładować i zawsze jest gotowe do użycia.

STERYLIZACJA

OCHRONA

RĘCZNY 
STERYLIZATOR UV
VER.01

Produkt realizowany pod zamówienie klienta.
Minimalne zamówienie 200 szt.
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Zasilanie akumulatorowe: 3 A

Czas ładowania: ok. 90 min

Wejśćie: 5 V 1.5 A

Moc światła UV: 5 W

Wejście: Micro USB

Częstotliwość UV: 185-254 nm

RECZNY STERYLIZATOR UV VER.02  
Mały poręczny sterylizator UV do użycia w domu, biurze, skle-
pie czy podróży. Poza przedmiotami sterylizuje także powietrze, 
przez które przechodzi promieniowanie UV. Idealnie nadaje się 
do dezynfekcji nieregularnych i/lub dużych przedmiotów. Dzię-
ki małym rozmiarom możemy go w wygodny spoózb wziąc ze 
sobą. Zasilane akumultorowe, dzięki czemu możę być wilkorto-
nie ładowany, choćby z power banka.

STERYLIZACJA

OCHRONA

RECZNY 
STERYLIZATOR UV
VER.02

Produkt realizowany pod zamówienie klienta.
Minimalne zamówienie 200 szt.
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Wejście: 5 V/2 A or QC3.0 Charger 

Wyjście: 10 W/5 W

Ładowanie:
- szybkie ładowanie 10 W 
- standardowe ładowanie 5 W

Dystans ładowania: 3-6 mm (max)

Kolor: Black

BIURKOWY STERYLIZATOR UV 
Z BEZPRZEWODOWYM ŁADOWANIEM  
Elegancka biurkowa lampa UV do sterylizacji telefonów z jedno-
czesnym ich ładowaniem bezprzewodowym. Wystarczy położyć 
telefon na urządzeniu, żeby móc w niedługim czasie cieszyć się 
zdezynfekowanym, a jednocześniej doładowanym telefonem.

STERYLIZACJA

OCHRONA

BIURKOWY 
STERYLIZATOR UV 
Z BEZPRZEWODOWYM 
ŁADOWANIEM

Produkt realizowany pod zamówienie klienta.
Minimalne zamówienie 200 szt.



DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ 
ZESPÓL TELFORCEONE
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