
Mascaretes de
protecció FFP2 (EPI), KN95
Protegeixen contra disseminació i contagi. 
Certificació CE. Protegeixen d'agents patògens, 
virus, bactèries i fongs. BFE>95% (Considerades 
Material de Protecció Individual EPI'S)
Certificació: EN 149: 2001+A1:2009 i 
CE Directive(s): R 2016/425 (Personal Protective 
Equipment) 
Comanda Mínima: 100 unitats
Termini entrega: immediat (stock a magatzem)
Ports pagats per comandes superiors a 500 €.

Preus: 
100u: 1,98 €
500 u: 1,89 €
1.000 u: 1,83 €
3000 u: 1,77 €
5.000 u: 1,72 €

10.000 u: 1,67 €

Mascareta 3 capes
Amb clip nasal i bandes elàstiques Suaus i 
confortables. Filtre d’alta densitat.
Comanda Mínima: 100 unitats
Termini entrega: immediat (stock a 
magatzem)
Ports pagats per comandes superiors a 500 €.

Preus: 
100 u: 0,63 €
500 u: 0,61 €
1.000 u: 0,59 €
3,000 u: 0,57 €
5.000 u: 0,55 €
10.000 u: 0,54 €
20.000 u: 0,52 €

Testos Ràpids de Detecció Covid-19
20 unitats caixa
Termini d’entrega: immediat
Certificat: TÜV Rheinlad
Directiva de dispositius mèdics de diagnòstic in vitro 
98/79/ EC Anexe III

Preus: 15 €/u

PROTEGEIX	ALS	TEUS	TREBALLADORS	I	LA	CIUTADANIA	CONTRA	LA	COVID-19	AMB	
GARANTIES
Per	policies	locals,	brigades,	administratius,	 ciutadania...

Davant	l'emergència	 sanitària	actual	hem	treballat	 conjuntament	amb	proveïdors	reconeguts	a	nivell	
d'ajuntaments	per	donar	solucions	a	problemes	reals	que	tenen	els	ajuntaments	envers	els	seus	treballadors	
i	ciutadans.	A	continuació	tens	una	llista	de	productes	i	serveis	altament	necessaris	(a	mida	que	puguem	
ampliar	aquesta	llista	t'informarem):	



Mascaretes higièniques reutilitzables 
de producció catalana 

Model Bàsic
Protegeixen contra disseminació de la Covid.
Són de cotó i admeten 150 rentats
Teixits a escollir
Comanda Mínima: 2000 unitats
Termini entrega: consultar fabricació

Preus: 2.000 u: 1,70 €
Preus amb brodat o subliminat (logo
Ajuntament o Campanya Específica): 
1,90 €

Mascaretes higièniques reutilitzables 
de roba de producció catalana 

Model doble entretelat (tipus FFP2)
Protegeixen contra la disseminació i contagi.
Són de cotó i admeten 150 rentats
Tenen doble capa per posar filtre
Teixits a escollir
Comanda Mínima: 2000 unitats
Termini entrega: consultar fabricació
Passen la norma UNE 0065-2020

Preus: 2.000 u: 3,2 €
Preus amb brodat o subliminat (logo
Ajuntament o Campanya Específica): 
3,4 €



Gels hidroalcohòlics professional
per superfícies d’espais públics
És un gel hidroalcohòlic autosecant. Per espais
concorreguts. S’aplica sense aigua i no cal esbandir.
Comanda Mínima: 5 caixes
Termini entrega: 2-3 dies
IVA no inclòs.

Preu: veure taula
OFERTA AGOST: COMPRA 6 CAIXES I 
UNA ET SURT GRATIS

Guants Vitril blaus màxima 
resistència
Guants d’un sol ús,  de vinil amb composició de nitril. En 
caixes de 100.
Molt resistents. Passen certificacions.
Talles M i L

Preu:  13,90 € 1.000 u. (10 caixes)
Preu:  13,20 € 2.000 u. (20 caixes)
Preu:  12,50 € 5000 u (50 caixes)
Preu:  11,00  € 10.000 u. (100 caixes)
Preu: 10,30 € 20.00 u. (200 caixes)

Producte Virucida
Efectiu per inactivar Covid-19
segons Norma EN 144766

Detergent desinfectant, virucida, germicida, fungicida, 
levuricida. Homologat i reconegut pel Ministeri de Sanitat 
i la Generalitat de Catalunya contra la Covid-19. Apareix 
al llistat de Virucides autoritzats a Espanya amb Núm. de 
Registre 19-20/40/90-10220. 
Dilució del producte 10% (1l aigua i 100 ml producte)
Format Bidó 10 Kg. Termini entrega: 2-3 dies
IVA no inclòs

Preu: 55,75 € el bidó de 10Kg 
un cop diluït 0,55 €/litre



Dispensador automàtic de gel

Dispensador de gel hidroalcohòlic automàtic amb 
sensor. Evita que s’hagi de polsar amb els dits.
Es pot reomplir amb qualsevol gel hidroalcohòlic.
Termini d’entrega: 15 de juny
Comanda mínima: 3 unitats
IVA no inclòs

Preu: 63,04 €

Dispensador manual de gel 
antibacterià

Dispensador de gel hidroalcohòlic manual. 
Tapa ABS
Es pot reomplir amb qualsevol gel hidroalcohòlic.
Termini entrega: 10 dies
Comanda mínima: 3 unitats
IVA no inclòs

Preu: 14,15 €

Dispensador manual de gel per 
sanitaris

Dispensador de gel hidroalcohòlic manual. 
Es pot reomplir amb qualsevol gel hidroalcohòlic.
Termini entrega: 7 dies
Comanda mínima: 3 unitats
IVA no inclòs

Preu: 11 €



Dispensador cobresabates

Dispensador cobresabates. Ideal per piscines 
municipals, equipaments esportius, etc...
Termini d’entrega: consultar
Comanda mínima: 1 unitats
IVA no inclòs

Preu: 751,66 €

Dispensador cobresabates

Dispensador cobresabates. Ideal per piscines 
municipals, equipaments esportius, etc...
Termini d’entrega: 5-7 dies 
Comanda mínima: 1 unitats
IVA no inclòs

Preu: 45 €

Suport Base Dispensador

Suport base dispensador de gel en forma de Z amb xapa 
antigoteig.
Termini entrega: 10 dies
Comanda mínima: 1 unitats
IVA no inclòs

Preu: 139,60 €

Suport Base Dispensador + guants

Suport base dispensador de gel i dispensador de guants.
Té altres usos com portafolis, etc...
Termini entrega: 2-5 dies
Comanda mínima: 1 unitats
IVA no inclòs

Preu: 100 €



Canyó d'Ozó per vehicles

Elimina virus, bactèries, fongs, compostos orgànics 
volàtils i olors.
L'ozó és un biocida desinfectant molt potent i el més 
eficient contra tot tipus d'organismes i no deixa 
residu químic.
Es connecta a la xarxa elèctrica.
Comanda Mínima: 1
Termini entrega: 1 setmana aprox.

Preu: 764,50 €

Cabina / armari d’ozó

Cabina per desinfectar els equips personals o roba dels 
que treballen en entorns agressius, gràcies a les 
propietats de l’ozó. No modifica les característiques de 
les peces. Inclou penjadors i lleixes. L’ozó és una 
protecció natural per l’esterilització d’ambients 
contaminats per bactèries, virus, espores, etc.” No 
requereix Manteniment i només cal endollar-lo a la 
corrent. Fabricat a la UE. Renting 36 meses: 192,51 
€/mes + IVA
IVA no inclòs

Preu Renting 36 mesos: 
192,51 € / mes



Serveis de desinfecció manual 
d'espais interiors i exteriors
Desinfecció d'espais interiors (residències, equipaments 
municipals, etc) i exteriors amb possible COVID-19, 
mitjançant la nebulització i polvorització directa de 
dissolucions desinfectants per a exteriors i mitjançant 
Generadors d'OZÓ -no nociu- per a interiors.

Horaris adaptables a necessitats.

Preu: Consultar. A pressupost.

Equip de desinfecció d’espais 
exteriors per nebulització
Equip per desinfectar vies públiques, parcs, tot tipus de 
mobiliari urbà, contenidors, etc... Arribant als llocs més 
inaccessibles. Escombrat en forma de va i vé.
Funciona de manera autònoma i només amb una 
persona. Neteja i desinfecta en poc temps i té un gran 
abast.

Veure vídeo de com funciona aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=gr1mpQDufYA&featur
e=youtu.be

Preu:
DISINFECT-500 amb remolc: 14.500 €
DISINFECT-500 sol: 12.500 €

Unitats Purificadores d’Aire mòbils

Neteja, eliminació d’olors i purificació d’aire, en zones d’ 
alta ocupació amb altes exigències d’insonorització i  
versatilitat. Segons el model aquestes unitats de 
purificació poden integrar una càmera germicida, 
construïda a base de làmpades ultravioletes. UVc. 

Preu: de 1.990,90 € a 4.386,15 €
segons model.

Vehicle Elèctric HidronetejadorAlké

ATX 340 Hydro, és una solució ecològica i sostenible per 
a la neteja urbana. Autonomia de 150 km. Homologació 
europea N1. Sistema de recuperació d’energia en 
frenada. Carregador de bateries integrat .Capacitat de 
càrrega útil autoritzada 1630kg. Capacitat de remolc 
autoritzada 2000 Kg. Velocitat màx. 40 Km/h 

Equip Hidronetejador: Equip Alta pressió amb 
accionament per motor elèctric. Bomba 150 bar, 7 
litres/min. Carret automàtic amb 20 m de mànega pistola i 
llança. Dipòsit des de 300 a 700 litres. Perxa al sostre i 
campana darrera. Carrossat bàsic o caixó tancat amb 
persianes.  

Preu: 56.000 tot complert



Mampares protectores per atenció 
al públic

Mampares de metacrilat, les quals es poden instal·lar 
fàcilment a oficines d’informació, OAC, i qualsevol 
establiment que hagi d’atendre al públic per tal d’evitar la 
propagació del virus.
Possibilitat de finestreta. Un cop tancada passa algun foli 
per sota.
Termini entrega: 1 setmana
IVA no inclòs

Preu 70x70 cm: 50 €
Preu 90x70 cm: 58 €

Mampara protectora conductor
Mampara divisòria per a la zona de conducció, aïlla la 
zona posterior de la davantera del vehicle per evitar 
possibles agressions i contagis impedint el contacte i els 
fluxos corporals de la zona posterior a la davantera.
El conjunt està format per una estructura tubular que es 
fixa mitjançant uns suports als agafadors davanters i uns 
suports inferiors ancorats al carril dels seients davanters. 
Sobre el tub es munta un peça o bombolla de 
policarbonat termo-conformat d'alta resistència i 
transparència. A el conjunt es pot afegir una faldilla 
inferior d'ABS per garantir el total aïllament des del sòl a 
sostre de l'habitacle interior de vehicle. Permet l'ajust dels 
assentaments de forma individual.
Termini entrega: 15 dies
IVA no inclòs

Preu: 735 €

Pantalla Protecció Fixa 
Indicades per a la protecció ocular i facial per quan hi 
hagi risc de contaminació d’ulls a partir d’esquitxos o 
gotes. Permeten la ventilació. Eviten tocar-se la cara.
Termini entrega: 5-7 dies
IVA no inclòs

Preu: 6,8 €

Pantalla Protecció Mòbil
Indicades per a la protecció ocular i facial per quan hi 
hagi risc de contaminació d’ulls a partir d’esquitxos o 
gotes. Permeten la ventilació. Eviten tocar-se la cara.
Termini entrega: 5-7 dies
IVA no inclòs

Preu: 10,93 €

Pantalla Protecció Standar
Indicades per a la protecció ocular i facial per quan hi 
hagi risc de contaminació d’ulls a partir d’esquitxos o 
gotes. Permeten la ventilació. Eviten tocar-se la cara.
Termini entrega: 5-7 dies
IVA no inclòs

Preu: 10,93 €



Càmera Tèrmica de mà
Screening de febre termogràfic

Ràpid screening. Genera una alarma si la detecció de 
mesura és elevada. Detecta en 1-1,5 m.
Termini entrega:5-10 dies
IVA no inclòs

Preu: 993,75 €

Termòmetre digital infrarojos

Detecta la temperatura sense contacte. Només cal 
apropar-lo al front.
Termini entrega: 8 dies
IVA no inclòs

Preu: 68 €

Sistema de mesurament instantani de 
temperatura corporal

Orientat a espais amb alt volum de transit. 
Mesura la temperatura a distància (de 3 a 9 m). 
Incorpora un algoritme d’IA que permet mesurar múltiples 
persones a temps real.Emet una alerta visual als quan 
detecta temperatures anormals.
Integrable amb el seu sistema de control d’accés.
Termini entrega: sota comanda

Preu Calibrador Blackbody: 4.163,77 €
Preu Càmera de medició: 5.833,77 €

Precisió +-0.5ºC ampliable a +-0.3ºC si s’utilitza 
juntament amb Blackbody



Renting Sistema de mesurament 
instantani de temperatura corporal
Mod. 3AUF

Lent tèrmica de 3,1 mm / pressió de +/- 0.5ªC Distància a 
punt de mesurament 0,8 a 1,5 metres / fins Switc de 4 
ports 10/100 M bps per vídeo amb alimentació.
Requereix estudi d'instal·lació. 
No inclou PC, muntatge, ni configuració 

Preu Renting 36 mesos: 236,61 €

Renting Sistema de mesurament 
instantani de temperatura corporal
Mod. Mini Domo

Lent tèrmica de 3-4 mm / pressió de +/- 0.5ªC Distància a 
punt de mesurament 1,5 metres / fins Switc de 4 ports 
10/100 M bps per vídeo amb alimentació.
Requereix estudi d'instal·lació. 
No inclou PC, muntatge, ni configuració 

Preu Rènting 36 mesos: 236,61 €

RentingTerminal de reconeixement 
facial i termogràfic model 3XF/V

Terminal de CCAA amb detecció de temperatura i de 
mascareta, verificació per reconeixement facial. LCD 10”
No inclou PC, muntatge, ni configuració 

Preu Rènting 36 mesos: 307,87 €



Senyalització Covid:

Cartells 300x200 mm d’alumini
Prenent en consideració els suggeriments del 
Ministeri de Sanitat, tant pel que fa a les 
recomanacions individuals i les relacions laborals, 
així com la interacció de les persones i els diversos 
departaments operatius, adjuntem diferents models 
de senyalització.

Preu: 9,21 €/u

REF.	6CRCOVID324/C REF.	6CRCOVID325/C

REF.	6CRCOVID332/C REF.	6CRCOVID334/C

REF.	6CRCOVID345/C REF.	6CRCOVID348/C

REF.	6CRCOVID102PAVA/C
Film adhesiu
1000x50 mm
Embalatge: 1 peça

Preu: 8,1 €/u

Estora desinfectant:

Cartells 300x200 mm d’alumini
Es recomana fer servir el virucida Bacterdet

Preu: 438 €/u

Roser	afegir


