
Όλα για την υγεία σας!

Προτεραιότητά μας
η δική σας ασφάλεια.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παραγγείλτε στο GMTP Shop

Επισκεφτείτε το eshop µας
πατώντας το κουµπί

και δείτε όλα τα προϊόντα µας!ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Για παραγγελίες έως 26/08
ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων
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https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com


SUPERSUPER
ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

σχέδιο 1

σχέδιο 2

σχέδιο 3

σχέδιο 4 σχέδιο 5

Παιδική υφασµάτινη µάσκα
σε 5 διαφορετικά σχέδια

Μάσκες χειρουργικές
µίας χρήσης, οικονοµικές!

+6% ΦΠΑ = 12.90€
κουτί 50τεµ.

+6% ΦΠΑ = 1.49€

+24% ΦΠΑ = 73.16€

Stand
Απολύµανσης

Μικροβιοκτόνος
Λαµπτήρας

UVC + LED Ταξιδίου

+24% ΦΠΑ = 26.04€

Θερµόµετρο
υπερύθρων

µετώπου MR868

+24% ΦΠΑ = 27.90€



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ. Τριών στρωµάτων (3ply).
Κατασκευασµένες από υποαλλεργικό υλικό non woven.
Συνολικό µέγεθος µε λάστιχο 21 ίντσες.
Φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους
για την καλύτερη εφαρµογή και την καλύτερη κάλυψη
του προσώπου.

Μάσκες χειρουργικές µίας χρήσης

Διατίθεται ανά τεµάχιο αλλά και σε συσκευασία 50 τεµαχίων.

19.00€

κουτί 50τεµ.

+6% ΦΠΑ = 20.14€

0.38€

τεµάχιο

+6% ΦΠΑ = 0.40€

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

µέτρο προστασίας για τον έλεγχο 

της εξάπλωσης ορισµένων 

αναπνευστικών νοσηµάτων.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

µέσο προφύλαξης για µικρόβια, 

στερεά και υγρά αερολύµατα, 

σκόνη, µικρά σωµατίδια στον 

αέρα, γύρη, µούχλα, καπνό κλπ.

Μάσκα υψηλής
προστασίας FFP2, ΚΝ95

2.64€

+6% ΦΠΑ = 2.80€

Μάσκες χειρουργικές ειδικά για παιδιά!
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Τριών στρωµάτων (3ply).
Κατασκευασµένες από υποαλλεργικό υλικό non woven.

Μέγεθος 14,5×9,5cm.
Φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους
για την καλύτερη εφαρµογή και την καλύτερη κάλυψη

του προσώπου του παιδιού. Σε κουτί 50τεµ.

Παιδικές χειρουργικές µάσκες
κουτί 50τεµ.

29.25€

+6% ΦΠΑ = 31.00€

Ρυθµιζόµενη πιάστρα για χειρουργικές και υφασµάτινες µάσκες.

Σχεδιασµένη για να ανακουφίζει τον πόνο από τα αυτιά κατά την εκτεταµένη 

διάρκεια χρήσης µασκών. Τα πολλαπλά άγκιστρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν

για τη ρύθµιση του µεγέθους

για διαφορετικά άτοµα,

χτενίσµατα και µάσκες.

Πιάστρα για µάσκες
0.50€

+6% ΦΠΑ = 0.53€

Μπορεί να φιλτράρει καλύτερα τη 
σκόνη, τα σωµατίδια και άλλες ουσίες. 
Το ποσοστό απόδοσης διήθησης είναι 
≥94% και µε ισχυρό επίπεδο 
προστασίας. Το βαµβακερό υλικό 
φίλτρου είναι φιλικό προς το δέρµα και 
ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Εξασφαλίστε 
την Υγεία σας:
Η µάσκα όχι µόνο µπορεί να 
αποµονώσει εγκαίρως τη σκόνη και 
µικρόβια στον αέρα, αλλά και να 
προστατεύσει καλύτερα την 
αναπνευστική οδό και το δέρµα του 
προσώπου.

Μάσκα υψηλής προστασίας
FFP2 µε βαλβίδα

5.50€

+6% ΦΠΑ = 5.83€



14.26€

Οι µάσκες σκόνης FFP3 προστατεύουν από
υψηλότερα επίπεδα σκόνης.
Προστατεύουν επίσης από στερεά και υγρά αερολύµατα.
Οι µάσκες FFP3 προστατεύουν από υλικά
σε συγκεντρώσεις µέχρι 50x OEL ή 20x APF.
Παραδείγµατα προστασίας µάσκας σκόνης FFP3:
ιοί, βακτήρια, ραδιενεργές σκόνες, αµίαντος.

Μάσκα υψηλής προστασίας
FFP3 µε βαλβίδα εκπνοής

+6% ΦΠΑ = 15.12€

Μάσκα προσώπου υφασμάτινη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-στο pdf και site να μπουν φωτό
και μάσκες με σχέδια και παιδικές,
στο site και οι επιλογές

Η µάσκα προσώπου υιοθετεί 100% διπλό φύλλο
βαµβάκι υψηλής ποιότητας, καθιστώντας την απαλή
και άνετη και δεν θα προκαλέσει δυσφορία.
Αυτή η µάσκα προσώπου είναι ιδανική για να
προστατευθείτε από τη σκόνη, τα µικρά σωµατίδια
στον αέρα, γύρη, καυσαέρια, και αλλεργίες
από κατοικίδια ζώα.
Η µάσκα αυτή είναι ιδανική τόσο για γυναίκες όσο
και για άνδρες, κατάλληλη για ποδηλασία,
κατασκήνωση, τρέξιµο, ταξίδια, αναρρίχηση
και καθηµερινή χρήση.

Μάσκα προσώπου υφασµάτινη
µε ή χωρίς φίλτρο

1.15€

Μάσκα

+6% ΦΠΑ = 1.22€

1.65€

Μάσκα (µόνο µαύρη)
+ φίλτρο

+6% ΦΠΑ = 1.75€

Μάσκα σε µικρό µέγεθος για παιδιά.
Η µάσκα προσώπου υιοθετεί 100% διπλό φύλλο

βαµβάκι υψηλής ποιότητας, καθιστώντας την απαλή
και άνετη και δεν θα προκαλέσει δυσφορία.

Διατίθεται σε χρώµα: άσπρο.

Μάσκα προσώπου υφασµάτινη
παιδική

1.15€

+6% ΦΠΑ = 1.22€

Μάσκα µε τυπωµένο σχέδιο.
Η µάσκα προσώπου υιοθετεί 100% διπλό φύλλο

βαµβάκι υψηλής ποιότητας, καθιστώντας την απαλή
και άνετη και δεν θα προκαλέσει δυσφορία.

Προστατεύει από τη σκόνη, τα µικρά σωµατίδια στον αέρα,
γύρη, καυσαέρια, και αλλεργίες από κατοικίδια ζώα.

Κατάλληλη για ποδηλασία, κατασκήνωση, τρέξιµο,
ταξίδια, αναρρίχηση και καθηµερινή χρήση.

Μάσκα προσώπου υφασµάτινη µε σχέδιο

1.15€

+6% ΦΠΑ = 1.22€

Αυτοκόλλητο για το δάπεδο για υπενθύµιση
διατήρησης απόστασης 2 µέτρων.
Σε υλικό αυτοκόλλητο βινύλιο 7ετίας
µε πλαστικοποίηση UV.
Μπορεί να τυπωθεί το δικό σας λογότυπο.
Διάσταση 30x30 εκ.

Αυτοκόλλητο σήµανσης
δαπέδου Keep Distance

5.20€

+24% ΦΠΑ = 6.45€

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ



Αντιθαµβωτική,ιδιαίτερα ελαφριά. Εύκολη στη χρήση, 
ρυθµιζόµενη στο κεφάλι. Διαυγής περιφερειακή όραση. 
Πολλαπλών χρήσεων. Προστατεύει από αιρούµενα 
σωµατικά (και µη) υγρά. Φοριέται πάνω από τα γυαλιά 
οράσεως ή εργασίας Όλα τα υλικά της είναι 
ανακυκλώσιµα. Βάρος: 70 γραµ.

Ασπίδα προστασίας προσώπου

3.10€

+24% ΦΠΑ = 3.84€

Αντιθαµβωτική.

Επαναχρησιµοποιούµενη και φιλική

προς το περιβάλλον.

Άνετη εφαρµογή, µε εργονοµικό σχεδιασµό.

Κατάλληλο για πολλαπλές εφαρµογές.

Σε 2 είδη, µε απλή

ή κυκλική στήριξη στο σαγόνι.

Ασπίδα προστασίας στόµατος

1.90€

+6% ΦΠΑ = 2.36€

Αντιθαµβωτική. Ελαφριά και άνετη στη χρήση. Προστατεύει από 
αιωρούµενα σωµατικά (και µη) υγρά. Φοριέται όπως τα γυαλιά για να 

εφαρµόζει τέλεια σε κάθε χρήστη. Επαναχρησιµοποιούµενη, αφού 
απολυµανθεί καλά. Προσφέρει ενισχυµένη προστασία. Κρατάει σε 

απόσταση ασφαλείας κάθε µικροσταγονίδιο κατά την επικοινωνία µε 
άλλο άτοµο. Επιτρέπει τη διαυγή περιφερειακή όραση.

Προσφέρει επαρκή αερισµό.

Προστατευτική ασπίδα προσώπου
τύπου γυαλιών

5.27€

+24% ΦΠΑ = 6.53€

Αντιθαµβωτική,ιδιαίτερα ελαφριά. Εύκολη στη χρήση, ρυθµιζόµενη στο 

κεφάλι. Διαυγής περιφερειακή όραση. Προστατεύει από αιρούµενα 

σωµατικά (και µη) υγρά. Πολλαπλών χρήσεων. Όλα τα υλικά της είναι 

ανακυκλώσιµα. Φοριέται πάνω από τα γυαλιά οράσεως ή εργασίας.

Ασπίδα προστασίας
προσώπου, οικονοµική

3.32€

+6% ΦΠΑ = 3.52€



Γάντια προστασίας µιας χρήσης. Έχουν υψηλή
ελαστικότητα και αντοχή στα διαλυτικά.
Δεν έχουν ραφές και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά.
Χωρίς πούδρα.

12.65€

Γάντια εξεταστικά νιτριλίου
κουτί 100 τεµαχίων

+6% ΦΠΑ = 13.41€

Κατάλληλα για ιατρική χρήση, αντιαλλεργικά, άριστης ποιότητας
και µεγάλης αντοχής.

Κατάλληλα για επαγγελµατική αλλά και οικιακή χρήση
για προστασία από µικρόβια.

Διατίθεται σε συσκευασία 100 τεµ.
9.23€

Γάντια µίας χρήσης βινυλίου
χωρίς πούδρα, κουτί 100 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 9.78€

Μίας χρήσης, αµφιδέξια. Από φυσικό latex. Μη αποστειρωµένα. 
Είναι ευπροσάρµοστα και δοκιµασµένα µε βάση τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.
Κατάλληλα για επαγγελµατική αλλά και οικιακή χρήση για προστασία και ασφάλεια από µικρόβια που µπορούν

να µεταφερθούν και για αποφυγή µολύνσεων από την άµεση επαφή µε µικροοργανισµούς.

Είναι ιδανικά για ιατρικούς χώρους, είδη κοµµωτηρίων & αισθητικής, οδοντιατρεία, είδη εστίασης κ.α.
Διατίθεται σε συσκευασία 100 τεµ.

Εξεταστικά γάντια Latex, κουτί 100 τεµαχίων

8.10€

+6% ΦΠΑ = 8.60€

8.10€

+6% ΦΠΑ = 8.60€

 ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ
ΕΛΑΦΡΩΣ

ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ

7.99€

+6% ΦΠΑ = 8.47€

SUPERSUPER
ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!



Μάσκα προστασίας µικρού όγκου για µεγάλο οπτικό πεδίο.
Διάφανος φακός, ανθεκτικός στις γρατσουνιές.
Με θυρίδες έµµεσου εξαερισµού, που παρέχουν
προστασία από χηµικά και αέρια.
Με ρυθµιζόµενο ελαστικό ιµάντα
και µαλακό πλαίσιο PVC.

Μάσκα προστασίας µατιών

8.50€

+24% ΦΠΑ = 10.54€

Σχεδιασµένο για να φορεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον εργασίας,

αυτό το γυαλί είναι εξοπλισµένο µε ευέλικτο σκελετό PVC

για εξαιρετικά ελαφριά και άνετη χρήση.

Άµεσος Αερισµός.

PW 20 Γυαλιά
άµεσου εξαερισµού

4.84€

Χαρακτηριστικά:

Προστασία 99% UV. Άµεση εξαερισµού. Ελαφρύς σχεδιασµός wrap-around. Ευέλικτο περίβληµα 

PVC για απόλυτη άνεση.Συσκευασµένα µεµονωµένα για µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης. 

Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις. Υλικά: Πολυανθρακικό.+24% ΦΠΑ = 6.00€

Αντιθαµβωτικά, προστατευτικά γυαλιά (IDC)
γυαλιά σχεδιασµένα για πιτσιλίσµατα, καπνό
και σωµατιδιακή προστασία για τα µάτια.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ από τον PAULSON!

Βάρος: 9 γρ.

Paulson αντιθαµβωτικά προστατευτικά γυαλιά
Παραγωγή Αµερικής

7.99€

+24% ΦΠΑ = 9.91€

Ανθεκτικά σε χηµικές ουσίες γάντια µε ύφανση για βελτιωµένη πρόσφυση.

Ελαφρύ για µεγαλύτερη άνεση.

Για χρήση στη βιοµηχανία χηµικών, πετρελαίου και τροφίµων.

Περιβάλλοντα εργασίας µε τη χρήση επικίνδυνων χηµικών ουσιών µπορεί να 

είναι πολύ επιβλαβή για τους εργαζόµενους και η σωστή προστασία είναι 

απαραίτητη. Η Portwest παρέχει µια σειρά από γάντια που έχουν πλήρως 

ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για την προστασία από µια σειρά από χηµικές ουσίες. 

Χρώµα: Πράσινο

Χαρακτηριστικά:

Μοτίβο υφής για βελτιωµένη πρόσφυση.

Μάλλινη επένδυση για µεγαλύτερη άνεση.

Made in Ireland.

Γάντια χηµικής προστασίας
Α-810 Portwest

2.50€

+6% ΦΠΑ = 2.65€

SUPERSUPER
ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!



Κατασκευασµένη από 100% πολυπροπυλένιο.
Βάρος 70γρ. Κλείνει µε φερµουάρ µπροστά.
Διαθέτει κουκούλα και λάστιχα. Διαπνέον ύφασµα.
Μερικώς αδιαβροχοποιηµένο.
Για κάθε χρήση που δεν απαιτείται αντιστατική προστασία,
καθώς και προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών χηµικών,
πχ εργασίες βαφής, εργασίες σε περιβάλλον µε σκόνη,
προστασία από κοινές ακαθαρσίες.
Συνιστάται για:

Φόρµα ολόσωµη µιας χρήσης

Αποθήκευση:
Σε ξηρό και καλά αεριζόµενο µέρος.
Διατηρήστε τη φόρµα σε απόσταση ασφαλείας,
από πηγές εκποµπής θερµότητας και φλόγας.

Φροντίδα:

Η φόρµα δεν µπορεί να πλυθεί ή να υποστεί καθάρισµα.

Προορίζεται για µία ή βραχυπρόθεσµη χρήση.

10.32€

+24% ΦΠΑ = 12.80€

Ρόµπες Χειρουργείου µη αποστειρωµένες µιας χρήσης
υποαλλεργικές, αδιάβροχες.

Κατασκευάζονται από µη υφασµένο υλικό non-woven.
55gr/m²

Χρώµα: Γαλάζιο

Χειρουργική Ρόµπα µιας χρήσης non woven
- πολυαιθυλενίου (γαλάζια)

2.88€

+24% ΦΠΑ = 3.57€

Σε µέγεθος XL

Ιατρική χειρουργική (µη αποστειρωµένη) υδρόφοβη ρόµπα
που τυλίγεται γύρω από το σώµα. Διαθέτει υψηλή αντίσταση
στη µεταφορά µικροβίων.
Χρώµα: Μπλε - 40gr/m²
Χρώµα: Άσπρο - 60gr/m²

Χειρουργική Ρόµπα
µιας χρήσης υδρόφοβη

2.88€

+24% ΦΠΑ = 3.57€

µπλε

1.94€

+24% ΦΠΑ = 2.40€

άσπρο

Βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων, επεξεργασία και διανοµή φρούτων
και λαχανικών, επεξεργασία και διανοµή κρέατος, φαρµακοβιοµηχανίες,
εργαστήρια χηµικών δοκιµών, ιατρεία, νοσοκοµεία, κτηνιατρεία,
πετροχηµικές βιοµηχανίες, διανοµή καυσίµων, καθαρισµός.

Χρησιµοποιείται ευρέως σε πολλές βιοµηχανίες, αυτή
η δηµοφιλής ποδιά έχει λαιµό και δένει γύρω από τη µέση.

Επίπεδη συσκευασία διανοµής
επιτρέπει ευκολία στη χρήση.

Συσκευασία 100 τεµαχίων.

Ποδιά µίας χρήσης λευκή 100 τεµ.

5.59€

+24% ΦΠΑ = 6.93€



Αδιάβροχο υλικό.
Μήκος 20εκ.

Με λάστιχο και στις 2 πλευρές.
Μπορεί να συνδυαστεί µε την

Μπέρτα µίας χρήσης
για ολοκληρωµένη προστασία.

Διατίθεται σε συσκευασία
των 100 τεµαχίων.1.95€

Επιµανίκια
µίας χρήσης 100τεµ.

+24% ΦΠΑ = 2.42€

Είναι µίας χρήσης, µπλε.
Από πολυπροπυλένιο.
Με λάστιχο για τέλεια εφαρµογή.
Συσκευασία 100 τεµ

Σκούφος προστασίας 100τεµ.

3.23€

+24% ΦΠΑ = 4.00€

Ποδονάρια πλαστικά µιας χρήσης
από ανθεκτικό υλικό. Είναι αδιάβροχα ενώ

περιµετρικά έχουν λάστιχο ώστε να εφαρµόζουν
σε όλα τα µεγέθη παπουτσιών.

Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών
(χειρουργεία, εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

Ποδονάρια µίας χρήσης
συσκευασία 1000 τεµ.

Ποδονάρια πλαστικά µιας χρήσης
από ανθεκτικό υλικό. Είναι αδιάβροχα ενώ
περιµετρικά έχουν λάστιχο ώστε να εφαρµόζουν
σε όλα τα µεγέθη παπουτσιών.
Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών
(χειρουργεία, εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

Ποδονάρια µίας χρήσης
συσκευασία 100 τεµ.

2.25€

+24% ΦΠΑ = 2.79€

15.00€

+24% ΦΠΑ = 18.60€

SUPERSUPER
ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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SUPERSUPER
ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!



Κάλυµµα ξαπλώστρας Non Woven 10 τεµ.

Πετσέτα µίας χρήσης Non Woven 100 τεµ.

Πετσέτες προσώπου και σώµατος non woven µίας χρήσης.
Απορροφητική και απαλή.
Διαστάσεις: 40x80cm | 75x150cm

15.11€

40χ80

+24% ΦΠΑ = 18.72€

29.85€

75χ150

+24% ΦΠΑ = 37.01€

4.20€

+24% ΦΠΑ = 5.21€

Διάσταση: 70x200
Μπορεί να εφαρµοστεί σε όλες σχεδόν

τις ξαπλώστρες 
(ξύλινες, αλουµινίου κλπ).

Χρώµα υλικού: Λευκό. Υλικό: Αδιάβροχο.
Σκοπός: Αποτρέπει το να έρθει σε άµεση επαφή

το δέρµα σας µε την ξαπλώστρα,
την οποία έχει χρησιµοποιήσει κάποιος 

άλλος πριν από εσάς.

Κάλυµµα για τηλεχειριστήριο 50 τεµ.

7.00€

+24% ΦΠΑ = 8.68€

Κάλυµµα µιας χρήσης για τηλεχειριστήρια για 
Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόµενα Δωµάτια, 

Κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ.
Σε 2 µεγέθη: 

13x18 και
12x28.

Παραγγείλτε στο GMTP Shop

Επισκεφτείτε το eshop µας
πατώντας το κουµπί

και δείτε όλα τα προϊόντα µας!

https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com


Είναι µια κάµερα που µετράει
από απόσταση την θερµοκρασία
του σώµατος.
Ταυτόχρονα, περιλαµβάνει
λογισµικό αναγνώρισης προσώπου.

Παρέχεται σε διαστάσεις 8 ιντσών.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 8"

1.399€
+ΦΠΑ

2.100€
από

SUPERSUPER
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Θερµόµετρο υπέρυθρων µετώπου Yuwell YT-1

38.00€

Το υπέρυθρο θερµόµετρο Yuwell YT-1
µετρά τη θερµοκρασία ενός ατόµου,
χωρίς να έρχεται σε επαφή µε το δέρµα.
Εύρος µέτρησης: 32-43 ℃
Μονάδα θερµοκρασίας: ℃ / ℉
Διάσταση: 149 * 38 * 42mm
Χρόνος απόκρισης: 1 δευτερόλεπτο
Αυτόµατη απενεργοποίηση: 30 δευτερόλεπτα
Μέτρηση απόστασης: 0-5cm

Η συσκευή χρησιµοποιείται για τη µέτρηση
της θερµοκρασίας του σώµατος.

+24% ΦΠΑ = 47.12€

Μικροβιοκτόνος Λαµπτήρας UVC
+ LED Ταξιδίου

21.00€

+24% ΦΠΑ = 26.04€

Θερµόµετρο υπερύθρων µετώπου MR868

22.50€

+24% ΦΠΑ = 27.90€

Το υπέρυθρο θερµόµετρο µετρά τη θερµοκρασία του σώµατος των παιδιών 
και των ενηλίκων εύκολα και γρήγορα µε ακρίβεια και χωρίς επαφή, 

γεγονός που το καθιστά 100% υγιεινό. Τοποθετήστε το θερµόµετρο στο 
µέτωπο ή το αυτί και µετά από λίγο µπορείτε να διαβάσετε το αποτέλεσµα 

µέτρησης. Διαθέτει λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης για 
εξοικονόµηση µπαταρίας µετά απο 18 δευτερόλεπτα.

Είναι εξοπλισµένο µε βοµβητή ο οποίος σηµατοδοτεί τη λήξη της µέτρησης 
και αναγνώσιµη οθόνη LCD που αλλάζει το χρώµα του οπίσθιου φωτισµού 

ανάλογα µε τη µετρούµενη θερµοκρασία του σώµατος.
Παρέχει πολύ γρήγορη και ακριβή µέτρηση θερµοκρασίας µε ευαισθησία 

µέτρησης +/- 0,1° C και διαθέτει µνήµη για τις τελευταίες 32 µετρήσεις.

Μικροβιοκτόνος Λαµπτήρας UVC + LED Ταξιδίου.
Έχει 7 σφαιρίδια λαµπτήρων UVC + LED, όπου διανέµονται 
σε υψηλή πυκνότητα για πιο ολοκληρωµένο αποτέλεσµα 
αποστείρωσης. Με προστασία κλειδώµατος παιδιών. 
Εργονοµικός σχεδιασµός για άνεση στη χρήση, συµπαγή και 
εύκολη στη µεταφορά. Ενσωµατωµένη µπαταρία µεγάλης 
χωρητικότητας 1200mAh.
Μέγεθος αντικειµένου: 5.1 * 3.8 * 30cm.
Καθαρό βάρος: 200g



25.16€

Πιεσόµετρο
OMRON M2 BASIC

Κλινικώς πιστοποιηµένο
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης.

Με νέο περιβραχιόνιο Easy (µεσαίου µεγέθους 22-32εκ.)
για εύκολη και άνετη µέτρηση.

Μεγάλη οθόνη τριών ενδείξεων
(µεγάλη & µικρή πίεση, παλµοί).

Μνήµη της τελευταίας µέτρησης.
Εύκολη χρήση µε ένα κουµπί.

Μπαταρίας και ρεύµατος.
Με ελληνικές οδηγίες χρήσης.

Εγγύηση 3 έτη.
Οικονοµική επιλογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Highlight: Οικονοµική επιλογή.
Πιστοποίηση: CE.
Οίκος κατασκευής: Omron Ιαπωνίας.
Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας.
Δυνατότητα µνήµης.
Χωρητικότητα µνήµης: Τελευταία µέτρηση.

+24% ΦΠΑ = 31.20€

32.26€

Πιεσόµετρο BP A2 basic microlife

Πιεσόµετρο BP A2 BASIC Microlife υπεραυτόµατο πιεσόµετρο
µπράτσου µε εξελιγµένες λειτουργίες. 
Υψηλής ακρίβειας.
Για άτοµα που χρειάζονται ένα πιεσόµετρο µε προηγµένες
τεχνολογίες και λειτουργίες.
Αυτόµατο πιεσόµετρο Microlife.
Gentle + technology.Εξασφαλίζει άνετες και ακριβείς µετρήσεις.
Ανίχνευση αρρυθµίας.
Έγκαιρη ειδοποίηση πιθανότητας καρδιακής αρρυθµίας.
Κλινικά ελεγµένo.
Άνετη περιχειρίδα για όλα τα συνήθη µεγέθη βραχίονα.
30 µνήµες µε ηµεροµηνία και ώρα.
Εύκολο στην χρήση. Ειδική θήκη αποθήκευσης.

+24% ΦΠΑ = 40.00€

Oxywatch Παλµικό Οξύµετρο
Δακτύλου MD300C12

Το οξύµετρο Oxywatch, προσφέρει αξιόπιστη µέτρηση
του κορεσµού του οξυγόνου του αίµατος (SPO2)
και των καρδιακών παλµών, σε προνοµιακή τιµή.

Αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση.
Αυτόµατη απενεργοποίηση.
Ευανάγνωστη φωτειζόµενη οθόνη OLED.
Ρύθµιση φωτεινότητας της οθόνης,
µε επιλογή φοράς των αποτελεσµάτων.
Ενδείκνυται για οικιακή χρήση.
Λειτουργεί µε τη χρήση 2 αλκαλικών µπαταριών ΑΑΑ.

22.00€

+24% ΦΠΑ = 27.28€

Ψηφιακό Θερµόµετρο Alfacheck

Aξιόπιστη και γρήγορη ένδειξη της θερµοκρασίας
σε µόλις 10 δευτερόλεπτα.

Εύκολο στη χρήση. Άθραυστο.
Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD.

Εύκαµπτο άκρο που προσφέρει άνεση
στην εφαρµογή.

Ηχητικό σήµα µετά
την ολοκλήρωση της µέτρησης

Αυτόµατη απενεργοποίηση.
Μνήµη τελευταίας µέτρησης.

Κατάλληλο για µέτρηση της θερµοκρασίας
από τη µασχάλη, το στόµα και τον πρωκτό.

Λειτουργεί µε µπαταρία.

2.60€

+24% ΦΠΑ = 3.22€



Bio X Spray µηχάνηµα εκνέφωσης

x Ηλεκτροκινητήρας 1100W, 220V AC, 50-60 Hz

x Βάρος 6,3 kg

x Διασφάλιση της οµοιογενούς κατανοµής οµίχλης µέσω του τυµπάνου περιστροφής 360 °

Τεχνικές προδιαγραφές:

x Η προβολή ξηρού και υγρού οµίχλης από το Venturi επηρεάζει έως και 15 m από τη συσκευή

x Ταχύτητα ροής οµίχλης 80 m / sΜέγεθος σωµατιδίων: 7-20 microns

x Χωρητικότητα 0,5-1 lt0,5-1-2 ml για κάθε 1m 3 ανάλογα µε το ρυθµιζόµενο µέγεθος 

σωµατιδίων

x Ρυθµιζόµενη ταχύτητα περιστροφής

x Προγραµµατιζόµενος εσωτερικός όγκος µεταξύ 0-1000 m3

Πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

1700€

Το Bio XSpray αποτελεί µια επανάσταση στο χώρο της απολύµανσης καθώς 

η ροµποτική του τεχνολογία επιτρέπει σε κάθε χρήστη απόλυτη αυτονοµία 

και τέλεια εκτέλεση σε κάθε ψεκασµό.Μπορεί να απολυµάνει στο βέλτιστο 

βαθµό επιφάνειες έως 1.000 κ.µ. µε εµβέλεια 360, µε το πάτηµα ενός 

κουµπιού.Οποιοσδήποτε τύπος απολυµαντικού µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

στη συσκευή ανάλογα µε την ικανότητα της µόλυνσης µε βάση το 

υγρό.Επιπλέον, χάρη στο ρυθµιζόµενο µέγεθος των σταγονιδίων σε 3 

στάδια, µπορεί να διανεµηθεί οµοιογενώς στο περιβάλλον µέσω 

τεχνολογίας αερολύµατος από 7 έως 20 microns σε ξηρό και υγρό χώρο. 

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η απολύµανση όλων των επιφανειών 

και του αέρα.

+ΦΠΑ

H-05 Fogger µηχάνηµα εκνέφωσης

700€

Το H-05 διαθέτει κινητήρα 50Hz που εκτοξεύει 1400W µε 

ισχύ 220VAC κάτι το οποίο τον καθιστά έναν από τους 

καλύτερους κινητήρες ULV που διατίθενται σήµερα.Η 

δεξαµενή αποθήκευσης έχει χωρητικότητα 5lt, ενώ η παροχή 

ροής 049I/h είναι µία από τις καλύτερες στη βιοµηχανία 

ULV.Διαθέτοντας µια εντυπωσιακή ταχύτητα εκ νέφωσης και 

απολύµανσης 10-15km/h, το H-05 είναι µια πολύ πρακτική 

και οικονοµική λύση για αυτόνοµη χειροκίνητη χρήση.Το 

µικρό βάρος και το συµπαγές µέγεθος το καθιστούν ιδανικό 

για ιδιωτική χρήση καθώς διαθέτει ρυθµιζόµενο µέγεθος 

σταγονιδίων διαλύµατος 9-49 microns.

+ΦΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές:
x Βάρος 5,3 kg
x Χωρητικότητα δεξαµενής διαλύµατος 5 lt
x Απόδοση λύσης Ροή ροής 0-49 l / h
x Λύση Μέγεθος σταγονιδίων 9-49 microns

x Διαστάσεις 50 x 17 x50cm

Πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

x Μοτέρ 1400W, 220V AC, 50Hz



Απολυµαντικό SANIX GEL 1lt και 4lt

Στεγνώνουν σε δευτερόλεπτα.

To απολυµαντικό SANIX GEL διαθέτει έγκριση από τον 
Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων για τις απολυµαντικές του 
ιδιότητες (Αρ. ΕΟΦ 38065/25-5-2011) και είναι 
απαραίτητο σε σχολεία, ιατρεία, εργοστάσια και γενικά σε 
κάθε χώρο όπου συγκεντρώνονται πολλά άτοµα.
Καθαρίζει και απολυµαίνει τα χέρια και επιφάνειες όπως 
για π.χ. το καπάκι της τουαλέτας.

Σε συσκευασίες 4lt και 1lt µε αντλία.

39.00€

+6% ΦΠΑ = 41.34€

Συσκευή Κρεµοσάπουνου και

Αντισηπτικού Gel 500ml

Dispencer αφρού πλυσίµατος χεριών.
Κατασκευασµένο από πλαστικό.

Χωρητικότητα: 500ml
Χρώµα: Άσπρο

9.80€

+6% ΦΠΑ = 12.15€

12.20€

+6% ΦΠΑ = 12.93€

1lt 4lt

Ήπια αντισηπτική δράση. Με γλυκερίνη & Aloe Vera.
Περιέχει 70% αιθυλική αλκοόλη. Χωρίς χρήση νερού.

Καθαρίζει άµεσα και στεγνώνει γρήγορα.
Με ενυδατικά και καλλυντικά συστατικά.

ACTIVEL Gel Καθαρισµού Χεριών 4lt

17.90€

+6% ΦΠΑ = 18.97€

Dispencer Ocean υγρού σαπουνιού

& Αντισηπτικού Gel 750 ml

Επαγγελµατική σαπουνοθήκη-dispenser αφρού,
χωρητικότητας 750ml.
Άριστης ποιότητας και αισθητικής για κάθε επαγγελµατικό χώρο.

13.65€

+6% ΦΠΑ = 16.93€

SUPERSUPER
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SANIX Λοσιόν Απολύµανσης

Κοµψή επιτοίχια βάση αντισηπτικού του αγκώνα, 1 lt, HandLife

κατάλληλη για απολυµαντικό/αντισηπτικό κρεµοσάπουνο, υγρό ή ζελέ.

Διαθέτει ανθεκτική αντλία για χιλιάδες χρήσεις.

Ποσότητα εκροής ανά πάτηµα 0.9 ml

Τοποθέτηση σε τοίχο ή σε πάγκο ανάλογα  τον χώρο σας.

Με ειδικό πλαστικό µοχλό για πάτηµα αγκώνα. 

10.66€

+6% ΦΠΑ = 11.30€

1lt σε spray

37.75€

+6% ΦΠΑ = 40.02€

4lt

Ήπια αντισηπτική δράση.
Με γλυκερίνη & Aloe Vera.

Περιέχει 70% αιθυλική αλκοόλη.
Χωρίς χρήση νερού.

Καθαρίζει άµεσα και στεγνώνει γρήγορα.
Με ενυδατικά και καλλυντικά συστατικά.

ACTIVEL Λοσιόν Καθαρισµού Χεριών 4lt

12.09€

+6% ΦΠΑ = 12.82€

Εξαιρετικά φιλικό προς το δέρµα. Ευχάριστο άρωµα, 

χωρίς χρώµα. Το προϊόν καλύπτει τις ανάγκες ισχυρού 

καθαρισµού χεριών – σώµατος µε ήπια αντισηπτική 

δράση ανασοκατασταλµένων ασθενών, ασθενών ΜΕΘ., 

γηριατρικών ασθενών, ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού καθώς επίσης και για εργαζόµενους στις 

βιοµηχανίες τροφίµων. 

Δερµατοπροστατευτικό, 

υποαλλεργικό µε ισχυρή 

καθαριστική δράση και 

αντιµικροβιακές ιδιότητες 

(Υγιεινή αντισηψία) PH5,5.

Bakti Liquid Wash Premium /S

1.86€

1lt S µε αντλία

+6% ΦΠΑ
= 1.97€

4lt Premium

7.19€

+6% ΦΠΑ
= 7.62€

Το BAKTI WASH LIQUID  S προσφέρει ένα βαθύ 
και ενυδατικό καθαρισµό των χεριών & του 

δέρµατος. Ιδανικό επίσης για αφρόλουτρο και 
µπάνιο. Τα ήπια καθαριστικά του συστατικά 

(χωρίς σάπωνες και αλκάλεα) και οι βιταµίνες Α, 
Ε και F  που περιέχει χαρίζουν ένα υγιές και 

απαλό δέρµα. Το BAKTI WASH LIQUID  S µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για αφρόλουτρο, µπάνιο και 

πλύσιµο χεριών, ασθενών και ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού, νοσοκοµείων, 

γηροκοµείων, µαιευτηρίων, µονάδων 
αποκατάστασης κλπ. Ιδιαίτερα 

κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερµίδες.



Αντιβακτηριδιακά µαντηλάκια DeepFresh που καταστρέφουν το 99,9% των βακτηρίων!
Προστατεύουν και καθαρίζουν.

Υγρά Αντιβακτηριδιακά µαντηλάκια Deep Fresh

100 τεµ. Pop-Up

2.34€

+6% ΦΠΑ = 2.48€

0.46€

+6% ΦΠΑ = 0.49€

 15 τεµ.

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε µορφή gel.
Αντισηπτικό χεριών εξαιρετικά φιλικό προς το δέρµα

ακόµη και σε µακροχρόνια χρήση.
Ενυδατώνει το δέρµα και προσφέρει ισχυρή αντισηπτική δράση

εντός 30 δευτερολέπτων: ιοκτόνος δράση µυκοβακτηριοκτόνος δράση.
Για όλους τους τοµείς υγιεινής όπου απαιτείται πλήρης αντισηψία

χεριών χωρίς τη χρήση νερού, π.χ. homecare,
περιποίηση ηλικιωµένων, βρεφών,

στην κατ’ οίκον αιµοκάθαρση, ιατρεία,
χώροι νοσηλείας, βιοµηχανία τροφίµων.

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών
Hartmann Manusept gel 475ml &100ml

100ml

2.26€

+6% ΦΠΑ = 2.40€

6.69€

475ml

+6% ΦΠΑ = 7.10€

Ένα στυλό - spray που περιέχει το απολυµαντικό SANIX GEL
σε πρωτότυπη, µοντέρνα και εύχρηστη συσκευασία,

έτοιµο να προσφέρει Στιγµιαία Απολύµανση παντού & πάντα!

SANIX Απολυµαντικό σε Στυλό 10 ml

1.35€

+6% ΦΠΑ = 1.43€

Bakti Liquid Wash Gel 500ml

4.42€

+6% ΦΠΑ = 4.69€

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε µορφή τζέλ για επάλειψη στα χέρια.
Πιο εύκολη και πιο ακριβής δοσολογία.
Δεν στάζει από τα χέρια λόγω της σύνθεσης του.
Εξαιρετικά φιλικό προς το δέρµα. 
Αλκοολούχο αντισηπτικό για επάλειψη στα χέρια.
Είναι συµβατό µε όλα τα κρεµοσάπουνα



Προσφέρει άµεση καθαρότητα χωρίς
χρήση σαπουνιού και νερού.
Ήπια αντισηπτική δράση µε Αιθυλική Αλκοόλη.
Περιέχει γλυκερίνη και εκχύλισµα χαµοµηλιού.
Συσκευασία 300ml.

Καθαριστικό χεριών Hand Gel
Beauty Line Cosmetics 300ml

Με εκχύλισµα αλόης και πανθενόλη και
αιθυλική αλκοόλη 70%.

Καθαρίζει και προστατεύει
την επιδερµίδα.

Ενυδατώνει και αφήνει
απαλή την επιδερµίδα.

Απορροφάται άµεσα
και δεν κολλάει.
Δεν ξεπλένεται.

AURA NUOVA ήπιο αντισηπτικό
Gel 500ml

2.94€

+6% ΦΠΑ = 3.12€

4.23€

500ml

+6% ΦΠΑ = 4.48€

1.51€

100ml

+6% ΦΠΑ = 1.60€

GMTP Λοσιόν Spray

Αλκοολούχος 70

Προσφέρει άµεση καθαρότητα χωρίς χρήση σαπουνιού και νερού.
Κατάλληλο για εντριβές για το σώµα, καθαρισµό προσώπου.
Είναι ιδανική για καθαρισµούς και εντριβές
ενώ χρησιµοποιείται ως ήπιο αντισηπτικό.
Χάρη στις µαλακτικές ιδιότητες της γλυκερίνης,
βοηθάει το δέρµα να µην ξηραίνεται.
Είναι άοσµη και κατάλληλη µόνο για εξωτερική χρήση.
Συσκευασία 100 και 200ml.

2.42€

200ml

+6% ΦΠΑ = 2.56€

Iasis Αλκοολούχος Λοσιόν 70

Περιέχει µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη 70.

Με άρωµα χαµοµηλιού και γλυκερίνη.

Κατάλληλο για: Εντριβές για το σώµα

Καθαρισµό προσώπου (για λιπαρές επιδερµίδες).

Δεν ξηραίνει το δέρµα.

Συσκευασία 410ml.
2.49€

+6% ΦΠΑ = 2.64€

Baktiwash Liquid Wash Rub 250ml Spray

3.38€

+6% ΦΠΑ
= 3.58€

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών. Δραστικό ενάντια σε Rota
και Noro ιούς. Εξαιρετικά φιλικό προς το δέρµα.

Περιέχει ενυδατικούς παράγοντες για προστασία του δέρµατος.
Αλκοολούχο αντισηπτικό για επάλειψη στα χέρια.

Είναι φιλικό προς το δέρµα και δεν περιέχει ουσίες που παραµένουν στο 
δέρµα και το ερεθίζουν. Επιπρόσθετα, περιέχει ενυδατικούς παράγοντες 

για την προστασία του δέρµατος αποτρέποντας έτσι την ξηρότητα του.



ΠΡΟΪΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ. 
Ισχυρό απολυµαντικό-καθαριστικό επιφανειών.

Διατίθεται σε συσκευασία 710ml, 1lt και 4lt.
Η συσκευασία των 710ml είναι σπρέι
µε αντλία, έτοιµο προϊόν προς χρήση.

Απολυµαίνει και καθαρίζει όλες τις επιφάνειες
σε ιδιωτικούς-δηµόσιους και βιοµηχανικούς χώρους.

Ιδανικό για χώρους τροφίµων.
Δεν περιέχει χλώριο.

Φιάλη µε δοσοµετρητή.

ANTIBAKT UNIVERSAL
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

4.45€

710ml

10.04€

1lt

Ενδεικτικές εφαρµογές:
δάπεδα, κουζίνες, τουαλέτες, όλες οι επιφάνειες.

Χρήση: απολυµαίνει αυτούσιο και σε 10% και 5% αραίωση.
Χρησιµοποιείστε το αυτούσιο ή σε αραιώσεις

10% (100ml σε 1lt νερό) και 5% (50ml σε 1lt νερό).
Για σταθερή απολύµανση και καθαριότητα.

Ξεπλύνετε µε νερό.

4lt

18.87€

Χαρίζει υγιεινή καθαριότητα, λάµψη και φρεσκάδα σε όλο το σπίτι.
Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες και οσµές από όλες τις επιφάνειες, γρήγορα
και εύκολα αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωµα.
Για εξωτερική χρήση.

Χλωροκαθαριστικό
πολλαπλών χρήσεων 600ml

Πιστοποιηµένο για κατηγορίες τύπου προϊόντων 
Τ.Π.2 απολυµαντικά και φυτοκτόνα

Τ.Π.3 κτηνιατρική υγιεινή
Τ.Π.4 χώροι τροφίµων και ζωοτροφών.

Βακτηριοκτόνο (5min): pseudomonas aeuroginosa, escerichia coli,
staphylococcus aureus, entrococcus hirae,

(αυτούσιο,10% και 5% αραίωση).(en 1040 & en 1276)
Μυκητοκτόνο (5min): aspergillus brasiliensis,candida albicans

(en 1650), (αυτούσιο,10% και 5% αραίωση).

2.42€

+6% ΦΠΑ = 2.57€

+6% ΦΠΑ
= 4.72€

+6% ΦΠΑ
= 10.64€

+6% ΦΠΑ
= 20.00€

Παχύρευστο υδάτινο διάλυµα
υποχλωριόδου νατρίου 3.20%
Διατίθεται σε 2 αρώµατα: 
Άρωµα Λεµόνι & Άρωµα Λουλουδιών

Συσκευασία: 1.25ml

Hyssopus χλωροκαθαριστικό
& λευκαντικό (λεµόνι - λουλούδια)

0.84€

+24% ΦΠΑ = 1.04€



Hyssopus κρεµοσάπουνο 1lt

Διατίθεται σε 3 αρώµατα:

Καραµέλα / βανίλια

Αµυγδαλιά / Λεβάντα

Τροπικά φρούτα

1.04€

+6% ΦΠΑ = 1.10€

Hyssopus κρεµοσάπουνο 4lt

3.25€

+24% ΦΠΑ = 3.45€

Διατίθεται σε 3 αρώµατα:

Καραµέλα / βανίλια

Αµυγδαλιά / Λεβάντα

Τροπικά φρούτα

Παραγγείλτε στο GMTP Shop

Επισκεφτείτε το eshop µας
πατώντας το κουµπί

και δείτε όλα τα προϊόντα µας!

https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com


Τέλεια ακουστική για το εύρος των συχνοτήτων
που χρησιµοποιούνται.
Απόλυτα διαλυτό, δεν λερώνει ρούχα
ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές.
Μοναδική υποαλλεργική,
αντιβακτηριδιακή φόρµουλα.
Χωρίς φορµαλδεύδη.
Μη σπερµατοκτόνο.

Ultrasound gel διάφανο - 5000ml

6.55€

+13% ΦΠΑ = 7.40€

PREMIUM STANDARD Πλαστικό
+ Χαρτί Λευκό - 60εκ. και 70εκ.

Το πλαστικό φύλο µέσω της υψηλής του πυκνότητας και δοµής εξασφαλίζει  την 
αδιαβροχοποίηση του ρολού, προκειµένου τα υγρά που πιθανόν να προκύψουν κατά 

την ιατρική εξέταση να µην λερώσουν την ιατρική κλίνη. 
Το χάρτινο φύλο εξασφαλίζει αφενός την ικανή απορροφητικότητα των υγρών και 

αφετέρου προσφέρει ένα αίσθηµα άνεσης και καθαριότητας στον εξεταζόµενο ασθενή. 
Είναι ιδανικό για ιατρικούς χώρους, κλινικές και νοσοκοµεία, κέντρα αισθητικής κ.α.

Πλαστικοποιηµένο ρολό µε κόλλα, 100% καθαρός χηµικός πολτός, αδιάβροχο, 
απορροφητικό και µε ικανότητα µεγάλης αντοχής, διαθέτει περφορέ κάθε 38cm για 

εύκολο κόψιµο. Το συγκεκριµένο ρολό αποτελείται από ένα φύλο ιατρικού τύπου 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ),το οποίο βρίσκεται στο κάτω µέρος του ρολού και ένα φύλο χαρτί 

εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής το οποίο βρίσκεται στο επάνω µέρος του ρολού.

Διατίθεται σε διαστάσεις: 58x50 και 68x50

2.54€

+24% ΦΠΑ = 3.14€

58x50

2.94€

+24% ΦΠΑ = 3.64€

68x50

Non Woven. Υλικό φιλικό στο περιβάλλον, υποαλεργικό,
αναπνεόµενο, αδιαβροχοποιηµένο µε βαµβακερή αίσθηση
και εξαιρετικά µαλακό, δεν σχίζεται και έχει αντοχή στη χρήση.

Ρολό Non Woven Λευκό 60εκ.

3.90€

+24% ΦΠΑ = 4.84€

 20gr 

4.55€

+24% ΦΠΑ = 5.64€

 30gr 

Ηλεκτρόδια κοπώσεως FS-50

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για τέστ κοπώσεως FS-50 µε διάµετρο 

50mm. Διαθέτουν σήµανση CE. Έχουν άριστη συγκολλητική 

ικανότητα χωρίς να τραυµατίζουν το δέρµα κατά την αποκόλληση 

τους. Έχουν κούµπωµα για στέρεη σύνδεση επενδυµένο µε 

AG/AgCl. Η συγκολλητική τους πλευρά αποτελείται από µη τοξική 

και υποαλλεργική ουσία. Είναι συσκευασµένα σε σακούλα 

αλουµινίου για προστασία του ζελέ. Τεµάχια συσκευασίας: 30

3.55€

+24% ΦΠΑ = 4.40€

Χαρτί Καρδιογράφου 90mm*90mm

Διαστάσεις:  90mm x 90mm x 275sh Τεµάχια συσκευασίας: 10 δεσµίδες. 

Διαθέσιµοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ζήτησης18.33€

+24% ΦΠΑ = 22.73€



Παρασκευάζονται και συσκευάζονται στην E.U.

Συσκευασία πακέτο των 10τµχ.

Πολύ απαλές και µαλακές κατασκευασµένες µε διαπνέοντα υλικά 

για αποφυγή ερεθισµών.

Διαθέτουν µεγέθη M,L,XL.

Εφαρµόζεται µέσα από το υφασµάτινο εσώρουχο.

Με εσωτερικά πλαϊνά φράγµατα που αποτρέπουν τις διαρροές από 

το πλάι. Ελαστικά πλαϊνά για σωστή εφαρµογή στον καβάλο και 

στο πόδι. Υφασµάτινη εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια καθώς 

και ελαστικές πτυχές που αγκαλιάζουν το πόδι.

Έχουν ανατοµικό σχήµα που εφαρµόζει τέλεια στο σώµα , σαν 

κανονικό εσώρουχο. ‘Eχουν απορροφητικό πυρήνα που 

αιχµαλωτίζει την υγρασία και τις δυσάρεστες οσµές.

Πάνα Βρακάκι Medium-Large-XLarge
συσκευασία 10τεµ.

0.26€

+24% ΦΠΑ = 0.32€

0.26€

+24% ΦΠΑ = 0.32€

0.26€

+24% ΦΠΑ = 0.32€

Medium Large Xlarge

Η τιµή αναφέρεται σε 1 τεµάχιο της συσκευασίας

Πάνα Ακράτειας Medium-Large-XLarge
συσκευασία 10τεµ.

Έχουν ανατοµικό σχήµα και εφαρµόζουν τέλεια στο σώµα. Έχουν 
απορροφητικό πυρήνα που αιχµαλωτίζει την υγρασία και τις δυσάρεστες 

οσµές. Με εσωτερικά πλαϊνά φράγµατα που αποτρέπουν τις διαρροές 
από το πλάι. Ελαστικά πλαϊνά για σωστή εφαρµογή στον καβάλο. 

Υφασµάτινη εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια καθώς και ελαστικές 
πτυχές που αγκαλιάζουν το πόδι. Εύχρηστες µε ταινίες που προσφέρουν 

αντοχή και επιπλέον δυνατότητα επαναλαµβανόµενου κλεισίµατος . Πολύ 
απαλές και µαλακές κατασκευασµένες µε διαπνέοντα υλικά για αποφυγή 

ερεθισµών. Διατίθενται σε µεγέθη M, L, XL. Παρασκευάζονται και 
συσκευάζονται στην E.U. Συσκευασία σε πακέτο των 10 τµχ. Για ασθενείς 

που παρουσιάζουν ελαφράς µορφής ακράτεια ούρων και κοπράνων. 
Κατάλληλες για άντρες και γυναίκες.

0.20€

+24% ΦΠΑ = 0.25€

0.21€

+24% ΦΠΑ = 0.26€

0.24€

+24% ΦΠΑ = 0.30€

Medium Large Xlarge

Η τιµή αναφέρεται σε 1 τεµάχιο της συσκευασίας

Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισµού MoliCare® Skin Υγρά µαντιλάκια 
απαλού καθαρισµού χωρίς οινόπνευµα για γρήγορο και στοχευµένο 
καθαρισµό περιοχών του δέρµατος που φέρουν ακαθαρσίες, π.χ. σε 
περιπτώσεις ακράτειας. Εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες οσµές. 
Χρησιµοποιούνται χωρίς νερό. Προστατεύουν από τη µετάδοση 
µικροβίων ακόµη και µε µια µόνο χρήση. Μεγάλα µαντήλια 
διαστάσεων 20x30cm σε επανακλεινόµενη συσκευασία. Χωρίς 
οινόπνευµα για τοπικό καθαρισµό 50 µαντηλάκια.

Μαντηλάκια Καθαρισµού Molicare
Skintegrity Clean

2.21€

+24% ΦΠΑ = 2.744€



Πολύ απαλές και µαλακές κατασκευασµένες µε 
διαπνέοντα υλικά για αποφυγή ερεθισµών. 
Εφαρµόζεται µέσα από το υφασµάτινο εσώρουχο 
Διαθέτουν µεγέθη M,L,XL.

Έχουν ανατοµικό σχήµα που εφαρµόζει τέλεια στο 
σώµα , σαν κανονικό εσώρουχο.
Έχουν απορροφητικό πυρήνα που αιχµαλωτίζει την 
υγρασία και τις δυσάρεστες οσµές. Με εσωτερικά 
πλαϊνά φράγµατα που αποτρέπουν τις διαρροές από 
το πλάι.
Ελαστικά πλαϊνά για σωστή εφαρµογή στον καβάλο 
και στο πόδι. Υφασµάτινη εξωτερική και εσωτερική 
επιφάνεια καθώς και ελαστικές πτυχές που 
αγκαλιάζουν το πόδι.

Παρασκευάζονται και συσκευάζονται στην E.U. 
Συσκευασία πακέτο των 10τµχ.

Πάνες ακράτειας ηµέρας Senior Protector
Medium-Large-XLarge, συσκευασία 10 τεµ.

0.24€

+24% ΦΠΑ = 0.30€

0.26€

+24% ΦΠΑ = 0.32€

0.28€

+24% ΦΠΑ = 0.35€

Medium Large Xlarge

Υποσέντονα 60Χ90εκ SUPER FINEA

0.17€

+24% ΦΠΑ = 0.21€

Η τιµή αναφέρεται σε 1 τεµάχιο της συσκευασίας

Κάλυµµα στρώµατος µιας χρήσης.
Έχουν απορροφητικό πυρήνα που αιχµαλωτίζει

την υγρασία και τις δυσάρεστες οσµές. Υφασµάτινη εσωτερική 
επιφάνεια  για αποφυγή ερεθισµών και  αδιάβροχη εξωτερική 

επένδυση, για αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής. Τοποθετούνται πάνω  
ή κάτω από το σεντόνι. Κατάλληλα για την προστασία και  περιποίηση 

του ασθενούς (αλλαγή πάνας, τοπική καθαριότητα, πλύσιµο, προστασία 
στην επάλειψη καλλυντικών ή φαρµακευτικών αλοιφών). Κατάλληλα 
για χρήση  στο κρεβάτι, στο αυτοκίνητο ή στην καρέκλα. Χωρίς Latex. 

Κατασκευάζονται  και συσκευάζονται στη ΓΑΛΛΙΑ.
Οικονοµική συσκευασία των 30τµχ

Προϊόν που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε πάνα ακράτειας ή πάνα βρακάκι.



Ταπέτο απολύµανσης SANITRAX και συνδυασµό ταπέτου 
απολύµανσης µε ταπέτο εισόδου για στέγνωµα υποδηµάτων
µετά την απολύµανση.
Το ταπέτο SANITRAX οίκου Notrax USA έχει αντοχή σε όλα τα πιθανά
απολυµαντικά και κατάλληλο για υψηλή κίνηση και αντιολισθητικό.
Για απολυµαντικό προτείνουµε το MICROBAC Forte µε αραίωση 5%,

δηλαδή 200 ml σε 4 λίτρα νερού και µε το διάλυµα γεµίζουµε το ταπέτο

(αλλαγή υγρού ανάλογα την χρήση του ταπέτου -προτείνεται από 8-10 ηµέρες).

Μπορείτε φυσικά να χρησιµοποιήσετε απολυµαντικό ανάλογης δράσης.

Για ταπέτο στεγνώµατος σας προτείνουµε το ταπέτο STANDARD
του οίκου Notrax, εσωτερικού χώρου  µε δυνατότητα εκτύπωσης
κειµένου µηνύµατος. Αυτό το χαλί καθαρίζει και απολυµαίνει τα παπούτσια.
Συνιστάται για τη είσοδο σε όλους τους χώρους επεξεργασίας τροφίµων.
Χιλιάδες εύκαµπτα “δάχτυλα” παρέχουν µια αυτόµατη δράση καθαρισµού
που αποµακρύνει τους ρύπους από τα υποδήµατα.
Καθώς περνάει η κυκλοφορία, οι λαστιχένιες άκρες κάµπτονται υπό πίεση
για να βυθίσουν τα πέλµατα σε απολυµαντικό διάλυµα, µια διπλή δράση
που εµποδίζει τη µόλυνση να φτάσει σε περιοχές επεξεργασίας τροφίµων.
Το βολικό µέγεθος του ταπέτου ταιριάζει στις περισσότερες πόρτες.
Οι βεντούζες στο κάτω µέρος αποτρέπουν τη µετατόπιση του στρώµατος.

91.00€

Ταπέτο STANDARD
εσωτερικού χώρου µε εκτύπωση

Για ταπέτο στεγνώµατος σας προτείνουµε το ταπέτο STANDARD του 

οίκου Notrax, εσωτερικού χώρου µε δυνατότητα εκτύπωσης 

κειµένου µηνύµατος. Διάσταση: 90×300εκ.

Το ταπέτο STANDARD µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χωρίς το 

ταπέτο απολύµανσης µε µηνύµατα για τον Covid 19 και το 

λογότυπό σας. Χρήση πλήρους έγχρωµης εκτύπωσης

BrilliantStep ™ µε σχεδόν άπειρους συνδυασµούς χρωµάτων,

το πυκνό χαλί εισόδου επιτρέπει εκτύπωση και πραγµατική

έγχρωµη παρουσίαση του λογοτύπου της εταιρίας σας.316.13€

Αντιµικροβιακό Απολυµαντικό Mat,
χρησιµοποιείται για την απολύµανση
υποδηµάτων για την αποτροπή µεταφοράς
µικροοργανισµών και άλλων ακαθαρσιών
σε ελεγχόµενη περιοχή υγιεινής.
Διάσταση: 60x40εκ.

57.42€

81.94€

HyPass - antimicrobial 
disinfection mat 40×60 εκ. Mikrobac® forte 

απολυµαντικό επιφανειών 5lt

Απολυµαντικό επιφανειών µε 

απορρυπαντικές ιδιότητες χωρίς αλδεϋδες.

Σχεδόν άοσµο, µε ευρύ φάσµα δράσης.

Είναι βακτηριοκτόνο, κατά των ζυµοµυκήτων,

φυµακτιοκτόνο, ιοκτόνο κατά ιών µε έλυτρο

(HBV, HIV, HCV), MNV, αδενοϊοί, ιοί 

πολυώµατος και ρότα.

Είναι κατάλληλο για απολύµανση και καθαρισµό 
πλενόµενων επιφανειών µε τη µέθοδο υγρού πανιού ή 
σφουγγαρίσµατος, όπως πχ: για ιατρικό εξοπλισµό
για νοσοκοµειακές και οικιακές εφαρµογές
για βιοµηχανικές κουζίνες και χώρους επεξεργασίας 
τροφίµων. Συσκευασία: 5lt.

Ταπέτο απολύµανσης
Sani-Trax 61χ81cm

+24% ΦΠΑ = 112.84€

+24% ΦΠΑ = 392€

+24% ΦΠΑ = 71.20€

+24% ΦΠΑ = 101.61€



ΤΟΥΝΕΛ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
& ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ–ΤΟΥΝΕΛ, ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ DISPENSER ΧΕΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ.

Συσκευή
υπέρυθρης

θερµοµέτρησης

Συσκευή
αυτόµατης απολύµανσης

Νοσηλευτικά ιδρύµατα
Τράπεζες

Εµπορικά Κέντρα
Εµπορικά καταστήµατα

Δήµοι
Περιφέρειες

Δηµόσιες Υπηρεσίες
Χώροι εστίασης

Ξενοδοχεία
Σχολεία

Πανεπιστήµια
Αεροδρόµια

Εκθέσεις
Εργοστάσια

Μουσεία
Σούπερ Μάρκετ

Εταιρείες
Σταθµοί Τρένων

Σταθµοί Λεωφορείων
Λιµάνια

Προτεινόµενες
τοποθετήσεις:

7.900€
+ΦΠΑ

11.500€
απόSUPERSUPER

ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!



Όλα για την υγεία σας!

Προτεραιότητά μας
η δική σας ασφάλεια.

Παραγγείλτε στο GMTP Shop

Επισκεφτείτε το eshop µας
πατώντας το κουµπί

και δείτε όλα τα προϊόντα µας!

Οι προσφορές ισχύουν από 06-26/08/20 µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.
Η GMTP Medical Group διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρήσει ή να αποσύρει το παρόν έντυπο,

οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς καµία προειδοποίηση.

https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com

