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Více informací na durable.eu

Hygienická řešení 
pro pracoviště a 
veřejné prostory

Jasná komunikace a dodržování hygienických opatření jsou nejdůležitější 
kroky pro udržení hygienických standardů jako prevence před viry a infek-
cemi. Jak ve velkých společnostech, tak v maloobchodech a zdravotnických 
zařízeních s mnoha zaměstnanci, návštěvníky a pacienty, může zaměstnavatel 
přispět k bezpečnosti, díky účinným pomůckám z oblasti hygieny. 

Efektivní produkty a promyšlená řešení od DURABLE pomáhají splnit povinné 
bezpečnostní a hygienická nařízení a usnadňují komunikaci. 

DURABLE má 100 let zkušeností v profesionální prezentaci a v řešeních, která 
se používají napříč obory po celém světě. Společnost je zaměřena na budou- 
cnost a potřeby měnícího se světa pracovního prostředí, sleduje pracov-
ní trendy a inovativní koncepty. Během výroby, naše rodinná - středně 
velká společnost dává přednost regionálním dodavatelům a partnerům. 
Soustředíme se na používání recyklovatelných materiálů. 

Obsah
 Ochranný obličejový štít
 Dezinfekční stojany
 Podlahové značení 
 DURAFRAME® informační rámeček  
 Prezentéry/Informační stojany
 Čisticí prostředky 
 Naviják a textilní šňůrka na ochranné pomůcky
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V každodenním životě se neustále setkáváme s dalšími lidmi. Při nákupech, 
návštěvách lékaře nebo na čerpacích stanicích při tankování. Stejné je to i v našem 
profesionálním životě, kdy se potkáváme s lidmi v kanceláři, recepci nebo 
v zasedací místnosti. Tato interakce zvyšuje riziko šíření virů a bakterií.

Důsledné dodržování ochranných a hygienických opatření ve všech oblastech veřejného a pracovního 
života nám pomohou cítit se bezpečně, užívat si společné chvíle a znovu oživit ekonomiku.

Ochrana a 
hygiena na
pracovišti

Hygiena
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DURABLE.EU

Obličejový štít 
a náhradní fólie

Produkt Kód Barva Balení
Obličejový štít 3431 10 šedá 1 kus
Náhradní fólie pro obličejový štít 3432 19 transparentní balení 10 ks

• Před opakovaným použitím stačí štít vydezinfikovat
• Velikost štítu se nastavuje vzadu 

na plastovém pásku
• Štít lze v případě potřeby zvednout
• Optimální proudění vzduchu zamezuje zamlžení 

štítu. Je proto vhodný i pro uživatele s brýlemi 
• Při výměně roušky není nutné 

štít sundavat
• Obsahuje nalepovací jmenovky pro označení 

osobního štítu

OBLIČEJOVÝ ŠTÍT
Kvalitní obličejový štít se značkou CE. Vyrobeno 
v Evropské unii. Výměnné fólie umožňují opako-
vané používání hlavového pásku.

VYROBENO V 
EU
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Hygiena

 Dávkovač dezinfekce
Robustní výrobky z recyklovatelného ocelového plechu a hliníku 
poskytují maximální stabilitu a jsou vhodné pro různé velikosti 
dávkovacích lahví. Stojanové dávkovače dezinfekce jsou k dostání 
s informační tabulí nebo bez ní. Umožňují flexibilní umístění v 
prostoru. Nástěnná varianta dávkovače je vhodná pro dezinfekční 
prostředky nebo tekutá mýdla.  

Hygienická koncepce DURABLE: kombinace maximální flexibility a 
vysoké kvality.

DÁVKOVAČ DEZINFEKCE
• Dlouhá dávkovací páčka pro hygienické 

ovládání rukou, předloktím nebo loktem 
• Flexibilní nastavení výšky láhve pro různé velikosti 
• Variabilní uchycení pro všechny běžné láhve 

do objemu 500 ml
• Včetně montážní sady a montážního návodu
• Vysoká kvalita a dlouhá životnost
• Materiál: ocelový plech s práškovým lakem

VYROBENO V 
EU

DURABLE.EU

NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ 
DEZINFEKCE
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků nebo tekutého mýdla pro 
připevnění na zeď

• Snadná montáž na stěnu 
• Rozměry: 82 × 246 × 207 mm (Š x V x H)  

PODLAHOVÝ DÁVKOVAČ 
DEZINFEKCE
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků pro volné umístění na podlahu 
• Snadná montáž 
• Rozměry: 275 × 1192 × 275 mm (Š x V x H) 

5893  02 bílá
1 kus

5891  02 bílá
1 kus
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PODLAHOVÝ DÁVKOVAČ 
DEZINFEKCE S NÁŠLAPNÝM 
PEDÁLEM
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků s odkapávací miskou pro volné 
umístění

• Nášlapný pedál pro snadné a hygienické ovlá-
dání a bezkontaktní dávkování dezinfekčního 
prostředku

• Snadná montáž
• Předem smontované hlavní části 
• Rozměry: 300 x 1132 x 300 mm (Š x V x H)

5895  02 bílá
1 kus

STOLNÍ DÁVKOVAČ DEZINFEKCE
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků s odkapávací miskou
• Snadná montáž 
• Rozměry: 130 x 435 x 227 (Š x V x H)

5896  02 bílá
1 kus

PODLAHOVÝ STOJAN PRO 
DÁVKOVAČ DEZINFEKCE BASIC
• Prostor pro lahev s dezinfekčním prostředkem 
• Univerzální uchycení pro všechny velikosti lahví 

od 350 ml do 1000 ml
• Snadná montáž, včetně montážní sady a návodu 
• Materiál: hliník a ocelový plech s práškovým lakem 
• Rozměry: 270 x 1234 x 270 mm (Š x V x H)

5897 02 bílá
1 kus
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Hygiena

K dispozici jsou šablony 
pro více než 20 různých 
informačních tabulek 

ve 24 jazycích na
duraprint.eu

PODLAHOVÝ DÁVKOVAČ DEZINFEKCE 
S INFORMAČNÍ TABULÍ
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků v provedení mobilního podlahového 
stojanu s hliníkovou informační tabulí 

• Flexibilní nastavení výšky lahve pro různé velikosti 
do objemu 750 ml

• Univerzální uchycení pro všechny velikosti lahví 
do rozměru 88 × 88 × 215 mm

• Snadná montáž, včetně montážní sady a návodu
• Vysoká kvalita a dlouhá životnost, materiál: hliník 

a ocelový plech s práškovým lakem 
• Snadná výměna sdělení v informačních tabulích
• Informační cedule ve formátu A4 mohou být 

umístěny na výšku nebo na šířku
• Samostatně lze zakoupit prázdné štítky a předlohy 

vytvořit profesionálně pomocí bezplatného online 
softwaru DURAPRINT®

• Rozměry: 295 × 1464 × 275 mm (Š x V x H) 

Pro různé 
velikosti lahví

5892  23 stříbrná
1 kus
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 Podlahové značení

DURABLE.EU

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ
• Odstranitelné samolepicí výstražné a zákazové značky
• Pro umístění na podlahu v interiéru, např. ve vstupní hale, 

recepci, čekárně, kanceláři, v supermarketu atd.
• Podklad pro nalepení musí být hladký, čistý, 

zbavený mastnoty a prachu
• V souladu s předpisem ASR A1.3 a normou DIN EN ISO 7010
• Protiskluzové (R skupina) R9 v souladu s předpisem ASR A1.5/1,2 

„Podlahy“ dle normy DIN 51130

VYROBENO V 
EU

Označovací „Kříž,“ odstranitelný. Rozměry (Š x V x D) : 135 mm x cca 0,2 mm x 193 mm 1049 03 červená balení 5 ks
Podlahová značka „Chodidlo,“ odstranitelná. Rozměry (Š x V x D) : 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 žlutá 5 párů
Značka „Dodržujte odstup,“ odstranitelná. Rozměry: Ø 430 mm, tloušťka: 0,2 mm 1041 03 červená 1 kus
Značka „Dezinfikujte si ruce,“ odstranitelná. Rozměry: Ø 430 mm, tloušťka: 0,2 mm 1038 06 modrá 1 kus
Podlahová označovací páska DURALINE® 50/05, odstranitelná. Rozměry (Š x V x D) : 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 žlutá/černá 1 kus

Popisek Kód Barva Balení

Mnoho dalších ochranných 
a hygienických výrobků pro 

pracoviště najdete na interne-
tových stránkách durable.eu
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Hygiena

VYROBENO V 
EU

DURABLE.EU

 DURAFRAME®

 Informační rámeček
DURAFRAME je samolepicí inforámeček pro profesionální prezentaci dokumentů,
které můžete rychle a jednoduše vyměnit. Při umístění rámečku na sklo jsou 
informace čitelné z obou stran.

DURAFRAME je vhodný pro veškeré hladké vnitřní povrchy, jako jsou dveře, skříně, 
skleněné výplně a stěny. Instalace a deinstalace je jednoduchá.
Barva rámečku je identická na obou stranách. Rámeček může být použit jak 
horizontálně, tak vertikálně. K dispozici jsou různé formáty rámečků v rozsahu 
od A6 do 70 × 100 cm, v 8 barvách.

8 barevných variant

Magnetické zavírání 

Samolepicí, zadní strana 

Identická barva rámečku 
po obou stranách

Antireflexní 
fólie

Ondstraňte ochrannou fólii.  Umístěte na vybrané místo.  Odklopte přední stranu 
inforámečku a dovnitř vložte 
prezentovaný dokument.

 Je to snadné! DURAFRAME®

zůstává pevně na svém místě.
Lze ho přemístit bez zanechání 
zbytku lepidla. 



11→

A4

A5

Více informací na durable.eu

 DURAFRAME® NOTE 
•  Samolepicí informační rámeček  

s možností vpisovaní informací 
• Oblasti použití: např. plány čištění v sanitárních 

zařízeních, přihlášení k událostem nebo na 
zaznamenávání a dokumentaci informací, 
pracovních postupů a služeb, jako jsou údržba 
nebo bezpečnostní kontroly

• Rychlá a snadná výměna vložených listů 
pouhým odklopením magnetické přední strany

• Pro přímé psaní na dokumenty formátu 
A4/A5 na výšku nebo na šířku

• Integrovaný držák na pero

Možnost personalizace vlastním 
logem: DURAFRAME® INDIVIDUAL

• Stačí si vybrat konkrétní barvu z naší nabídky
• Vaše logo natiskneme přímo na rámeček
• Potisk je možný na 5 velikostí 

rámečku od A4 do A1 

Máte zájem? Zeptejte se nás.
Telefon: +420 770 197 599
Email: durablecz@durable.de

 DURAFRAME® NOTE A4 /A5
• Celoplošná samolepicí zadní strana 

umožňuje lepení na veškeré hladké povrchy

K dispozici jsou šablony 
pro více než 20 různých 
informačních tabulek 

ve 24 jazycích na
duraprint.eu

 DURAFRAME®

• Samolepicí inforámeček na oznámení, 
instrukce, nápisy, pokyny nebo vaši reklamu.

• Na všechny pevné a hladké povrchy včetně skla
• Rychlé vložení a jednoduchá výměna 

prezentovávaných dokumentů odklopením 
magnetického rámečku 

• Snadná deinstalace z povrchu bez 
zanechání zbytků lepidla

• Při použiti na skle lze číst informace 
v rámečku z obou stran

• Pro formáty na šířku i výšku

4994   01 černá, 23 stříbrná 
 1 kus v balení

4993   01 černá, 23 stříbrná
1 kus v balení

A6 4870 01 černá, 23 stříbrná 2 ks v balení 
A5 4871 01 černá, 23 stříbrná 2 ks v balení 
A4 4872 01 černá, 03 červená, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 09 oranžová, 23 stříbrná, 30 zlatá 2 ks v balení 
A3 4873 01 černá, 03 červená, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 3 stříbrná 2 ks v balení 

Formát Kód Barva Balení
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Hygiena

 PREZENTÉRY

PREZENTÉR  A4 
• Cedule na stůl s hliníkovou základnou 

zajišťující stabilitu
• Křišťálově čistý akrylový panel 
• Snadné vyjmutí a výměna 

prezentovaných informací
• Vloženou informaci lze číst z obou stran
• Pro formát A4
• Rozměry: 212 x 323 x 85 mm (Š x V x H)

8589 19 transparentní 
1 kus

PREZENTAČNÍ STOJÁNEK A4
• Snadné vyjmutí a výměna sdělení z boku 
• Křišťálově čistý akrylový panel 
• Díky sklonu je snadno čitelný 
• Pro efektivní zobrazování hygienických informací 

na recepci, toaletách, hotelových pokojích, res-
tauracích, konferencích, výstavách, ve společných 
prostorech kanceláří nebo relaxačních zónách 

• Pro formát A4
• Rozměry: 210 x 290 x 90 mm (Š x V x H)

8596 19 transparentní 
2 kusy

 INFO SIGN STAND A4 
• Hliníkový stojan s těžkou litinovou základnou 
• Lze použít na výšku i na šířku
• Nastavitelná výška a úhel čtení o 10°
• Obsahuje montážní návod
• Možnost samostatně doobjednat štítky ve 

formátu A4 (produkt # 4835) 
• Rozměr A4 na výšku: 1,18 m / 1,11 m
• Rozměr A4 na šířku: 1,13 m / 1,06 m 

4812 23 stříbrná
1 kus

K dispozici jsou šablony 
pro více než 20 různých 
informačních tabulek 

ve 24 jazycích na 
duraprint.eu

VYROBENO V 
EU

DURABLE.EU

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

Hliníkový stojan s těžkou litinovou základnou 

VYROBENO V 
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This produkt isn´t relevant for CZ market. It 

was agreed with Gabriela that it will be repla-

ced with another product. See email wchi I 

attacehd

5876 65 neutrální 
1 balení

DESINFEKČNÍ ÚTĚRKY 
NA RUCE A POVRCHY
• Účinné proti 99,9% bakterií, plísní a obalených virů
• 100ks jednotlivě balených vlhčených ubrousků 
• Ideální pro použití na cestách 
• Navlhčete ruce nebo povrch vlhčeným ubrouskem 

a nechte působit po dobu cca. 30 sekund 
• Obsahují alkohol

Více informací na durable.eu

SCREENCLEAN TRAVEL KIT
• Přenosná čisticí sada
• Ideální pro čištění tabletů, 

chytrých telefonů, e-čteček
• Obsahuje: 1 hadřík z mikrovlákna, 

25 ml čističe, cestovní pouzdro
5844 00 různé
1 sada

Společnost DURABLE již více než 20 let nabízí řadu produktů, které 
účinně a efektivně čistí počítače, obrazovky a další kancelářské 
vybavení. Zejména řeší péči o často používaná média, jako jsou 
tablety a chytré telefony, ale také tiskárny nebo klávesnice.

Studie ukazují, že zaměstnanci jsou efektivnější a mají větší mo-
tivaci, když pracují v čistém prostředí. DURABLE nabízí mnoho 
čisticích prostředků, které se rychle a pohodlně používají.

Čisticí prostředky

VYROBENO V 
EU

DURABLE.EU

SCREENCLEAN
• Pro čištění monitorů, televizních obrazovek, 

notebooků, tabletů, chytrých telefonů a 
navigačních zařízení 

• Lze použít také k čištění skleněných povrchů 
kopírovacích strojů a skenerů 

• Bez alkoholu 
• Ubrousky z biologicky odbouratelného materiálu 

SCREENCLEAN TUB
• 100 vlhčených ubrousků
• Uzavíratelné balení 

5736 02 bílá
1 kus

SCREENCLEAN TRAVEL KITSCREENCLEAN TRAVEL KITSCREENCLEAN TRAVEL KIT

Ubrousky z biologicky odbouratelného materiálu 

→ Více informací na durable.eu

DURABLE.EU

SCREENCLEAN
• Pro čištění monitorů, televizních obrazovek, 

notebooků, tabletů, chytrých telefonů a 
navigačních zařízení 

• Lze použít také k čištění skleněných povrchů 
kopírovacích strojů a skenerů 

• Bez alkoholu 
• Ubrousky z biologicky odbouratelného materiálu 

SCREENCLEAN TUB
• 100 vlhčených ubrousků
• Uzavíratelné balení 

5736 02 bílá
1 kus

Další čisticí produkty 
najdete na durable.eu
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Hygiena

EXTRA SILNÝ NAVIJÁK 
PRO PŘÍRUČNÍ DEZINFEKCI
• Zatahovací naviják s kroužkem pro uchycení 

příručního dezinfekčního prostředku na ruce 
•  Vhodný pro nejběžnější lahvičky dezinfekce
•  Kroužek Ø 20 mm pro bezpečné uchycení 

úzkého hrdla 
• Integrovaný magnet udržuje cívku navinutou při 

hmotnosti až 300 g (přibližně 250 ml lahvička) 
• Zesílené lanko o délce 60 cm

8369 01 černá
1 kus

Naviják a textilní šňůrka 
na ochranné pomůcky

TEXTILNÍ ŠŇŮRKA 
NA OCHRANNOU ROUŠKU 
Zvýšená ochrana a hygienická opatření vyžadují 
nošení ochranné roušky nebo respirátoru v 
mnoha případech. S tímto praktickým uchycením 
lze roušku pohodlně nosit kolem krku a tak ji mít 
vždy po ruce.

• Textilní šňůrka na krk se dvěma karabinami
• Vhodná pro všechny obličejové roušky nebo 

respirátoru
• V případě silného tahu se karabina otevře
• Rozměry: 44 x 2 cm (D x Š)

8528 07 tmavě modrá 
1 kus
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UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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CZ 
DURABLE CZ
T +42 (0)770 197 599
durablecz@durable.de · durable.eu


