
Alco Pad

50 servetter

En desinficerande alkoholservett för din mobiltelefon, 
tangentbord, datormus och annan elektronik. 
1 ask innehåller 50 st servetter. Trycket görs på en dekal som sätts 
på asken. Innehåller 75% etanol och 25% vatten.

100 st 77kr/ask    •    250 st 65kr/ask    •    500 st 55kr/ask

Komplett hygienskrivbords kitt. Består av en Alco sprayoch 
ett paket med 20 servetter för avtorkning av tex tangentbord, 
datormus, pekskärmar, mobiltelefon mm.
Logo på både sprayflaskan och på askens lock ingår. Innehåller 
80% etanol, servetter av bomull.

100 st 80kr/ box    •    250 st 78kr/ box    •    500 st 75kr/box

Kraftfull och effektiv handsprit med 80% etanol, blandad enligt WHO 
rekommendation. Effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda 
virus. Den innehåller glycerol för återfuktande effekt. Det smarta 
spraymunstycket doserar handspriten för att undvika att använda 
onödigt mycket. Spraya handspriten så att den täcker händernas yta. 
Gnid in den i minst 20 sekunder och låt den sedan torka in av sig själv.

100 st 38kr/st    •    250 st 37kr/st    •    500 st 33kr/st

Denna Alco Pad XL är mer lämpad för större ytor än sin lillebror Alco 
Pad. Perfekt för din surfplatta, laptop, datorskärm och skrivbord.
1 ask innehåller 25 st servetter. Trycket görs på en dekal som sätts 
på asken. Innehåller 75% etanol och 25% vatten.

100 st 85kr/ask    •    250 st 76kr/ask    •    500 st 63kr/ask

Visste du att din mobiltelefon är tio gånger smutsigare än en toalettstol? En ny 
forskning visar att Coronaviruset kan överleva 28 dagar på en mobilskärm. 
Vi har hygienprodukter till alla dina elektroniska prylar! 
Både våra servetter och spray tar effektivt bort bakterier och smuts då 
dessa innehåller alkohol som förhindrar smittspridning samtidigt som den 
desinficerar dina produkter.
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