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Zestawy KillCovid-owe 
Szczegółowe informacje na:  www.ikgtechnology.org.pl 

Skorzystaj z gotowych zestawów: 

Cennik na dzień  4 sierpnia 2020 roku 

SPRAWDZAJ CZY PRODUKT MA ATEST- "DOPUSZCZENIE DO DOMENY PUBLICZNEJ" 

STOSOWANIE NIEWŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW NARAŻA DZIECI, DOROSŁYCH, 

SENIORÓW ORAZ ORGANIZATORA NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

SPRAWDŹ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU !! 

 

 

ceny kalkulowane są wedle dostaw/ PROMOCJA do wyczerpania ZESTAWÓW - NIE CZEKAJ!!! 

ZESTAW „BEZPIECZNE STUDIO/PRACOWNIA TATTOO” 

ZESTAW PODSTAWOWY 

 

▪ 1 szt. dozownik manualny (lekki mobilny, odporny na uszkodzenia); 

▪ 1 szt. płyn dezynfekcyjny pojemnik 1L z pompką 70%/pojemnik do 

dozownika, dla osób wchodzących do studia. Płyn dezynfekcyjny przyjazny 

dla seniorów, dorosłych, a też i dla dzieci, pojemnik dopasowany do 

dozownika. Zastosowanie domena publiczna (administracja, szkolnictwo, 

rozrywka, sport, usługi, rzemiosło, żywność); 

▪ 1 szt. płyn dezynfekcyjny pojemnik 1L z atomizerem do czyszczenia 

powierzchni (atest – przeznaczony do działalności-  domena publiczna 

(administracja, szkolnictwo, rozrywka, sport, usługi, rzemiosło, żywność); 

▪ 1 szt. płyn (ten sam co wyżej) 5L pojemnik ekonomiczny, do uzupełniania 

pojemników 1L zarówno z pompką jak i atomizerem; 

▪ Maseczka 1 sztuka dla artysty tattoo, wykonana w technologii nanosilver – 

z włóknami srebra koloidalnego (wielorazowego użytku – gwarancyjna 

żywotność 5 lat – proste praktyczne pranie najlepiej w szarym mydle, po 

praniu zachowuje wszystkie właściwości bakterio i wirusobójcze); 

▪ 1 opakowanie rękawiczek jednorazowych (100 sztuk - NIE CHIŃSKIE 

produkt UK) 

Cena standardowa  

750 zł brutto 

CENA 

PROMOCYJNA 

449 zł brutto 

http://www.ikgtechnology.org.pl/
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Nie ryzykuj zdrowia klientów, pracowników,  

kupuj polski produkt z WŁAŚCIWYMI atestami! 

 

Nasze produkty spełniają najwyższe normy: 

 SU 22 : Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, 

usługi, rzemiosło) 

 SU 21 : Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (ogół społeczeństwa/konsumenci)  

Zastosowania odradzane : Brak zastosowań odradzanych/ tu większość producentów handlowców 

milczy!!! 

Bezpieczeństwo, jakość i wiarygodność ponad wszystko!!! 

Nasze rękawiczki kupują od nas dla swoich potrzeb RATOWNICY MEDYCZNI, LEKARZE, 

FARMACEUCI itd.– najtańsze chińskie, nie są bezpieczne dla nich! TO JEST NAJLEPSZA 

REKOMENDACJA, zdrowie i życie nie ma ceny!!! 

 

 

Potrzebujesz innego zestawu? 

Napisz do nas a stworzymy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb: 

office@ikgtechnology.org.pl 

zadzwoń dowiedz się więcej: 

+48 785-700-178 
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