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W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

Rozwiązania związane  
z higieną dla różnych
miejsc pracy i przestrzeni 
publicznych

Przejrzysta komunikacja i przestrzeganie zasad są jednym z najważniejszych 
kroków w utrzymaniu standardów higieny oraz zapobieganiu infekcji.  
W dużych firmach, placówkach handlowych i placówkach służby zdrowia 
mamy do czynienia z dużą ilością pracowników i gości. W takich miejscach 
pracodawcy powinni wspierać bezpieczeństwo korzystając z odpowiednich 
rozwiązań i edukując.

Oprócz udzielania informacji pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia,  
że środki bezpieczeństwa i higieny stosowane w ich obiektach są właściwe.

DURABLE posiada 100-letnie doświadczenie w profesjonalnej prezentacji  
i organizacji pracy stosowane w wielu sektorach zawodowych na całym 
świecie.Zorientowana na przyszłość firma dostrzega trendy w pracy i 
rozwija innowacyjne koncepcje na potrzeby zmieniającego się świata pracy.  
W procesie produkcji w rodzinnej firmie średniej wielkości priorytetem są  
lokalni dostawcy i partnerzy oraz wykorzystanie materiałów nadających  
się do recyklingu.

Zawartość
 Przyłbice ochronne
 Dozowniki do dezynfekcji
 Znaczniki podłogowe
 DURAFRAME® ramki informacyjne     
 Prezentery/tabliczki stołowe
 Produkty czyszczące
 Zawieszka ściągająca/smycz do maseczki na twarz
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W życiu codziennym podczas zakupów, wizyty u lekarza czy podczas tankowania 
samochodu stale spotykamy innych ludzi. Podobnie jest również w naszym życiu 
zawodowym: w biurze, recepcji czy w salach konferencyjnych. Ta interakcja zwiększa 
ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii.

Konsekwentne wdrażanie środków ochrony i higieny we wszystkich obszarach życia 
publicznego i zawodowego pomoże nam poczuć się bardziej bezpiecznie, cieszyć się 
naszymi swobodami społecznymi i pobudzić gospodarkę.

Ochrona i higiena 
w miejscu pracy

Higiena
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Przyłbice ochronne 
z wymiennymi osłonami

• Dezynfekcja umożliwia wielokrotne 
użycie przyłbicy

• Możliwość regulacji rozmiaru z użyciem 
zatrzasków z tyłu głowy

• W razie potrzeby można podnieść przyłbicę.
• Optymalna cyrkulacja powietrza zapobiega 

zaparowaniu, dzięki czemu przyłbica jest 
idealna dla osób noszących okulary

• Możliwa jest wymiana ochrony twarzy 
bez zdejmowania opaski z głowy

• Plakietka z imieniem do przyklejenia 
umożliwia oznaczenie własnej przyłbicy

PRZYŁBICA OCHRONNA
Wysokiej jakości przyłbica ochronna 
z certyfikatem CE. Wyprodukowana w Europie. 
Wymienne osłony umożliwiają wielokrotne 
użycie opaski na głowę.

MADE IN
EU

DURABLE.EU

Produkt Nr art. Nr koloru/kolor Opakowanie
Przyłbica ochronna 3431 10 popielaty 1 szt.
Wymienne osłony do przyłbic ochronnych 3432 19 przezroczysty Op. 10 szt.
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Higiena

Dozowniki do dezynfekcji
Wytrzymałe produkty z odpowiedniego do recyklingu aluminium 
lub blachy stalowej zapewniają doskonałą stabilność i umożliwiają 
stosowanie różnych rozmiarów dozowników. Podłogowe stano-
wiska do dezynfekcji, dostępne w zestawie z tablicą informacyjną 
lub bez, dają dużą elastyczność przestrzenną montażu. Wysokiej 
jakości stacje naścienne są odpowiednie do umieszczania środków 
do dezynfekcji i mydeł w płynie. 

Higiena według DURABLE: maksymalna uniwersalność, 
trwałość i jakość.

DOZOWNIKI DO DEZYNFEKCJI
• Z długim ramieniem do higienicznej obsługi 

ręką, przedramieniem lub łokciem
• Uniwersalna regulacja wysokości dla 

różnych rozmiarów butelek
• Pasuje do wszystkich standardowych 

rozmiarów butelek do 500 ml
• Zawiera zestaw montażowy i instrukcję montażu
• Wysoka jakość i trwałość; materiał: antybakteryjna 

blacha stalowa malowana proszkowo

MADE IN
EU

DURABLE.DE

ŚCIENNE STANOWISKO DO 
DEZYNFEKCJI
• Solidny, wysokiej jakości dozownik z tacką ociekową 

na płyn do dezynfekcji lub mydło w płynie do 
montażu na ścianie 

• Prosty montaż na ścianie
• Wymiary: 82 x 246 x 207 mm (szer. x wys. x gł.)

PODŁOGOWE STANOWISKO DO 
DEZYNFEKCJI
• Solidny, wysokiej jakości dozownik z tacką ociekową 

na płyn do dezynfekcji, jako mobilny, wolnostojący 
stojak podłogowy

• Prosty montaż
• Wymiary: 275 x 1192 x 275 mm (szer. x wys. x gł.)

5893  02 biały
1 szt.

5891  02 biały
1 szt.
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PODŁOGOWE STANOWISKO DO 
DEZYNFEKCJI Z PEDAŁEM
• Solidny, wysokiej jakości dozownik środka 

dezynfekującego z tacką ociekową pełni funkcję 
wolnostojącej stacji odkażającej

• Z pedałem nożnym do łatwej i higienicznej 
obsługi oraz bezdotykowym dozowaniem 
środka dezynfekującego

• Prosty montaż
• Produkt zmontowany
• Wymiary: 300 x 1132 x 300 mm (szer. x wys. x gł.)

5895 02 biały
1 szt.

STOŁOWY DOZOWNIK DO 
DEZYNFEKCJI
• Solidny, wysokiej jakości dozownik środka 

dezynfekującego na biurko z tacką ociekową
• Prosty montaż
• Wymiary: 130 x 435 x 227 (szer. x wys. x gł.)

5896 02 biały
1 szt.

PODŁOGOWE STANOWISKO DO 
DEZYNFEKCJI BASIC
• Dozownik do środka dezynfekującego
• Pasuje do wszystkich standardowych 

rozmiarów butelek od 350 mm do 1000 ml
• Prosty montaż, dołączona instrukcja
• Materiał: blacha stalowa malowana 

proszkowo antybakteryjnie
• Wymiary: 270 x 1234 x 270 mm (szer. x wys. x gł.)

5897 02 biały
1 szt.
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Higiena

W ofercie szablony. Ponad 
20 różnych piktogramów 

w 24 językach.

PODŁOGOWE STANOWISKO 
DO DEZYNFEKCJI Z TABLICĄ 
INFORMACYJNĄ
• Wysokiej jakości, wytrzymałe stacje do 

umieszczania dozowników środków do dezynfekcji 
w postaci ruchomych stojaków z aluminiową 
tablicą informacyjną. 

• Uniwersalna regulacja wysokości, umożliwiająca 
stosowanie butelek różnego rozmiaru do 750 ml.

• Uniwersalność i zgodność ze wszystkimi butelkami 
o wielkości do 88 × 88 × 215 mm

• Proste, nieskomplikowane montowanie. Elementy 
mocujące i instrukcja montażu w zestawie.

• Wysoka jakość i trwałość. Materiały: aluminium 
i blacha stalowa powlekana proszkowo. 

• Łatwa wymiana kartonowych wkładek, 
zapewniająca elastyczność opisu. 

• Informacje w formacie DIN A4 można 
umieszczać w pionie i w poziomie.

• Można zamówić osobno szablony z firmy 
DURAPRINT® w celu zapewnienia 
profesjonalnego opisu.

• Wymiary: 295 × 1464 × 275 mm (Szer. × Wys. × Gł.)

Do butelek o różnych 
rozmiarach

5892  23 srebrny metaliczny
1 szt.
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OZNACZENIA PODŁOGOWE
• Samoprzylepne znaki nakazu i zakazu wielokrotnego odklejania
• Do naklejania na posadzki w pomieszczeniach, np. w holu, recepcji, 

poczekalni, biurze lub supermarkecie
• Powierzchnia do przyklejenia musi być gładka, wytrzymała, czysta, 

niezakurzona i niezatłuszczona
• Zgodność z normą ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010
• Zgodność z normą ASR A1.5/1,2 „Podłogi“ i klasa antypoślizgowości 

R9 według normy DIN 51130 (grupa R)

Oznaczenia 
podłogowe

Na stronie durable.pl 
można znaleźć wiele 

innych produktów BHP.

MADE IN
EU

DURABLE.EU

Usuwalna samoprzylepna naklejka: „krzyżyk”. Wymiary (Szer. × Wys. × Dł.): 135 mm × ok. 0,2 mm × 193 mm 1049 03 czerwony 5 szt. w woreczku
Usuwalna samoprzylepna naklejka: "kształt stóp". Wymiary (Szer. × Wys. × Dł.): 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 żółty 5 par
Usuwalna samoprzylepna naklejka: „zachowaj odstęp”. Wymiary: Ø 430 mm, grubość: 0,2 mm 1041 03 czerwony 1 szt.
Usuwalna samoprzylepna naklejka: „dezynfekcja dłoni”. Wymiary: Ø 430 mm, grubość: 0,2 mm 1038 06 niebieski 1 szt.
Usuwalna samoprzylepna taśma podłogowa DURALINE® 50/05. Wymiary (Szer. × Wys. × Dł.): 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 żółty/czarny 1 szt.

Produkt Nr art. Nr koloru/kolor Opakowanie
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1 2 3 4

Higiena

MADE IN
EU

DURABLE.EU

 DURAFRAME®

Ramka informacyjna
 DURAFRAME® to samoprzylepna ramka informacyjna do prezentacji informacji na 
trwałych i gładkich powierzchniach. Materiały informacyjne mogą być wymieniane szybko 
i łatwo, widoczne są z obu stron. Ponowne odklejenie ramki jest bezproblemowe i nie po-
zostawia żadnych śladów. Ramka wygląda identycznie z obu stron i może być stosowana 
zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Dostępna w różnych formatach od A6 do 
70x100 cm w 8 kolorach do wyboru. 

 Dostępny w 8 kolorach 

 Uchylna magnetyczna ramka 

 Samoprzylepny tył 

 Identyczny wygląd ramki z obu stron 

 Folia nieodbijająca światła 

 Odklej folię ochronną  Ustaw ramkę w odpowiedniej 
pozycji i przyklej ją 

 Uchyl ramkę magnetyczną aby 
umieścić w niej informację 

 To wszystko. DURAFRAME®

mocowana jest bezpiecznie 
do każdej płaskiej i stabil-
nej powierzchni i może być 
łatwo odklejana i przyklejana 
ponownie 
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A4

A5

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

 DURAFRAME® NOTE 
•  Samoprzylepna ramka informacyjna do 

bezpośredniego opisywania
• Zastosowanie: np. raporty ze sprzątania 

toalet publicznych, dokumenty rejestracyjne, 
procedury w pracy, listy zadań do wykonania.

• Szybkie wkładanie i wymiana informacji dzięki 
uchylnej magnetycznej ramce

• Bezpośrednie wpisywanie na kartce 
umieszczonej w ramce

• Możliwość zdjęcia, nie pozostają resztki kleju
• Uniwersalny zaczep na długopis 

Nasza usługa personalizacji:
DURAFRAME® INDIVIDUAL

• Możliwość wyboru dowolnego koloru
• Niestandardowy nadruk z logo
• W 5 rozmiarach ramy od A4 do A1

Chcesz zapytać?
Telefon: +49 (2371) 662-218
E-mail: sonderanfertigung@durable.de

 DURAFRAME® NOTE A4 /A5
• Podkład samoprzylepny na całej 

powierzchni ułatwia przyklejanie do 
gładkich, trwałych powierzchni 

W ofercie szablony. Ponad 
20 różnych piktogramów 

w 24 językach.

 DURAFRAME®

Ramka informacyjna

 DURAFRAME®

•  Samoprzylepna ramka informacyjna
• Zastosowanie: do prezentacji informacji, 

np. opisu pomieszczeń, ofert promocyjnych
• Szybka wymiana informacji dzięki uchylnej 

magnetycznej ramce
• Możliwość zdjęcia, nie pozostają resztki kleju
• Po przyklejeniu do szyby jest możliwość 

korzystania z obu stron
• Ramka wygląda identycznie z obu stron
• Do stosowania w pionie i w poziomie 

A6 4870 01 czarny, 23 srebrny 2 szt. w woreczku
A5 4871 01 czarny, 23 srebrny 2 szt. w woreczku
A4 4872 01 czarny, 02 biały, 03 czerwony, 05 zielony, 07 granatowy, 09 pomarańczowy, 23 srebrny, 30 złoty 2 szt. w woreczku
A3 4873 01 czarny, 03 czerwony, 05 zielony, 07 granatowy, 23 srebrny 2 szt. w woreczku

 Format  Nr art.  Nr koloru/kolor Packing

4993   01 czarny, 23 srebrny
1 szt. w woreczku

4994   01 czarny, 23 srebrny
1 szt. w woreczku
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Higiena

PREZENTERY

 PRESENTER A4 
•  Panel stołowy z aluminiowym stojakiem
• Kryształowo przejrzysty panel akrylowy 

z system zaciskowym poprawiającym uchwyt 
• Możliwość odczytu z obu stron
• Łatwe wyjmowanie i wymiana wkładów 
• Na materiały formatu A4
• Wymiary: 212 x 323 x 85 mm (S x W x G) 

8589 19 przezroczysty
1 szt.

 PRESENTATION STAND A4 
•  Szybka i łatwa wymiana materiałów 

informacyjnych wysuwając z boku
• Optymalna czytelność dzięki przejrzystemu 

akrylowi i ergonomicznemu kątowi czytania
• Samoprzylepne gumowe podkładki 

zapewniają antypoślizgowość i stabilność
• Optymalne pozycjonowanie informacji 

w recepcjach, na targach i wystawach 
• Na materiały informacyjne i broszury formatu A4
• Wymiary: 210 x 290 x 90 mm (S x W x G) 

8596 19 przezroczysty
2 szt.

 INFO SIGN STAND A4 
•  Mocne trzymanie dzięki aluminiowemu 

stojakowi i podstawie z żeliwa
• Możliwość stosowania w układzie pionowym 

lub poziomym
• Ergonomiczne funkcje dzięki regulacji wysokości 

i regulacji kąta czytania o 10 stopni
• Dołączona instrukcja łatwego montażu 
• Pasujące wkłady A4 do zadruku komputerowego 

dostępne oddzielnie (nr produktu 4856) 
• Wysokość A4 pion: 1,18 m/1,11 m 
• Wysokość A4 poziom: 1,13 m/1,06 m 

4812 23 srebrny
1 szt.

Zapewniamy szablony.
Ponad 20 różnych wzorów

w 24 różnych językach.

MADE IN
EU

DURABLE.EU

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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CHUSTECZKI DEZYNFEKCYJNE 
DO RĄK I POWIERZCHNI
• Skuteczny przeciwko 99,9% bakterii, 

grzybom i wirusom
• 100 indywidualnie zapakowanych, 

nawilżonych ściereczek
• Idealny do użytku gdy jesteś w ruchu
• Zwilżyć dłonie lub powierzchnie wilgotnymi 

ściereczkami i pozostawić na ok. 30 sekund
• Zawiera alkohol

5876 65 angielski
1 op.

 SCREENCLEAN TRAVEL KIT 
• Podróżny zestaw do czyszczenia ekranów
• Przeznaczony do tabletów, smartfonów, 

e-czytników, itp.
• Zawartość: 1 ściereczka z mikrofibry, 25ml płynu 

czyszczącego z dozownikiem, 1 woreczek z mikro-
fibry do przechowywania produktów z zestawu 

5844 00 mix kolorów
1 zestaw

SCREENCLEAN
•  Do bezsmugowego czyszczenia ekranów, monito-

rów,  telewizorów, laptopów, tabletów, smartfonów 
oraz urządzeń nawigacyjnych

• Idealne nadaja się także do czyszczenia szklanych 
powierzchni np. kopiarek i skanerów 

• Płyn bez zawartości alkoholu
• Nasączone chusteczki są biodegradowalne 

 SCREENCLEAN BOX 
• 100 nawilżonych ściereczek 
• Zamykany pojemnik do wyciągania ściereczek. 

5736 02 biały
1 puszka

DURABLE od ponad 20 lat oferuje gamę produktów, które służą 
do wydajnego i skutecznego czyszczenia komputerów, ekranów 
i sprzętów biurowych. Proponujemy również rozwiązania specjal-
ne, szczególnie dla często używanych urządzeń, takich jak tablety 
i smartfony, ale także dla drukarek czy klawiatur.

Pracownicy czują się bardziej zmotywowani i skuteczniej 
pracują w czystym środowisku. DURABLE oferuje wiele środków 
czyszczących, które są skuteczne i wygodne w użyciu, a także 
rozwiązania do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 Produkty czyszczące 

Więcej produktów 
czyszczących znajdziesz 

na www.durable.pl

MADE IN
EU

DURABLE.EU
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Higiena

 MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY EXTRA 
STRONG Z UCHWYTEM DO MO-
COWANIA BUTELEK Z PŁYNEM 
DEZYNFEKUJĄCYM 
• Mechanizm ściągający z metalowym klipsem oraz 

uchwytem na środek do dezynfekcji 
• Przeznaczony do większości popularnych butelek 

z żelem do zastosowania w podróży
• Gumowy pierścień  o średnicy  20 mm do pewnego 

zamocowania na szyjce butelki
• Mechanizm ściągający  pozostaje zwinięty przy 

obciążeniu do 300g (butelka ok. 250 ml) dzięki 
zintegrowanemu magnesowi

• Wzmocniona linka o długości 60 cm 
8369 01 czarny
1 szt.

Zawieszka ściągająca /
Smycz do maseczki na twarz

SMYCZ DO MASECZKI DO TWARZY
Zwiększona ochrona i środki higieny
w wielu przypadkach wymagają noszenia 
maseczek. Dzięki temu praktycznemu 
rozwiązaniu można ją wygodnie nosić 
i mieć ją zawsze pod ręką.

• Taśma tekstylna z dwoma karabińczykami
• Odpowiednia do wszystkich maseczek na twarz
• Zamek bezpieczeństwa otwiera się w przypadku 

znacznego pociągnięcia
• Wymiary: 44 x 2 cm (dł. x szer.)

8528 07 granatowy
1 szt.



15→

Zawieszka ściągająca /
Smycz do maseczki na twarz



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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