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Ústenka dětská HYGOTRENDY VIRAZON PRO KIDS 25 ks 

TYPE IIR
- třívrstvá jednorázová zdravotnická rouška typu IIR splňující požadavky normy EN 

14683:2019+AC:2019

- rouška s elastickými gumičkami na upevnění za uši a nosním těsnícím páskem 

kopírujícím tvar nosu

- vysoká filtrační schopnost i proti prachovým částicím, bakteriím a virům

- vysoká prodyšnost, voděodolná, hypoalergenní

- vyrobeno v České republice

- balení: 25 ks

Kód: 444T.000011

Ústenka HYGOTRENDY VIRAZON 10 ks
- jednorázová s gumičkami

- 3 vrstvy

- balení 10 ks

- rozměr - 17,5 x 9 ,5 cm

Kód: 

444T.000002 – modrá

444T.000009 - černá

Kontakty

Ústenka HYGOTRENDY VIRAZON 50 ks
- Jednorázová s gumičkami

- 3 vrstvy

- balení 50 ks

- rozměr - 17,5 x 9 ,5 cm

Kód: 

444T.000001 – modrá

444T.000008 - černá

Ústenka HYGOTRENDY VIRAZON PRO 50 ks FNM99 Type IIR
- třívrstvá jednorázová zdravotnická rouška typu IIR splňující požadavky normy EN 

14683:2019+AC:2019.

- rouška s elastickými gumičkami na upevnění za uši a nosním těsnícím páskem 

kopírujícím tvar nosu

- vysoká filtrační schopnost i proti prachovým částicím, bakteriím a virům

- vysoká prodyšnost, voděodolná, hypoalergenní

- balení 50 ks

Kód: 444T.000003

Testování

Privátní značka

https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-hygotrendy-virazon-54937
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-hygotrendy-virazon-54939
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-hygotrendy-virazon-pro-54940
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-hygotrendy-virazon-54936
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-detska-hygotrendy-virazon-pro-kids-jednorazova-s-gumickami-54996
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-hygotrendy-virazon-54938
https://www.hygotrend.cz/kategorie/hygotrendy-173


OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Rukavice

Do nabídky

Stojany, 

dávkovače

Dezinfekce 

povrchů

Dezinfekce 

rukou
Doporučujeme

Ústenka jednorázová s gumičkami, 50 ks
- 3 vrstvy

- balení 50 ks

Kód: 625.045

Ústenka jednorázová  s gumičkami, 10 ks
- 3 vrstvy

- jednorázové roušky jsou prodyšné, lehké a šetrné vůči životnímu 

prostředí

- elastická šňůrka s duralovým upevněním zajišťuje perfektní 

přilehnutí roušky k tváři uživatele

- vybavena měkkou nosní výstelkou pro pohodlné nošení

- balení 10 ks

Kód: 625.7000000051Štít ochranný celoobličejový
- ochranný štít na obličej poskytuje komplexní 

ochranu při práci

- má praktické upevnění  na hlavu díky 

nastavitelné elastické gumičce

- měkký molitan v oblasti čela zabraňuje 

nepříjemným otlakům

- vyroben z plastové folie 0,3mm

- balení 5 ks

Kód: 625.5892

RESPIRÁTOR REFIL 731 FFP2
- skládací respirátor  s výdechovým ventilem,

proti pevným částicím a vodním aerosolům

- FFP2 NR

- balení: 15 ks

Kód: 625.021

SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR FFP3 REFIL 751
- vysoce komfortní skládací filtrační polomaska s výdechovým 

ventilkem chrání proti jemným pevným částicím vodním a 

kapalným aerosolům

- používá se i k ochraně proti virům, chřipce a bakteriím

- balení: 10 ks

Kód: 625.0701020399999

KontaktyTestování

Respirátor FFP2
- Ochranný respirátor s 

účinným stupněm 

ochrany

- balení 50 ks

Kód: 625.1155

Respirátor KN95
- Ochranný respirátor s účinným 

stupněm ochrany

- respirátor zajišťuje vysoký 

filtrační efekt - účinnost masky 

minimálně 95%

- balení: 22 ks

- Kód: 625.1133

Respirátor REFIL 730 FFP2,sklád.bez vent
- skládací respirátor bez výdechového ventilu do 10x NPK/PEL, proti 

pevným částicím a vodním aerosolům, FFP2 NR.

- balení: 20 ks

- Kód: 625.0701003099999

https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-refil-731-3123
https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-refil-751-52316
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-jednorazova-s-gumickami-52700
https://www.hygotrend.cz/produkt/stit-ochranny-celooblicejovy-52121
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-jednorazova-s-gumickami-52694
https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-ffp2-54840
https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-kn95-54494
https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-refil-730-ffp2-52108


TESTOVÁNÍ Do nabídky

Antigenní Rapid test      

ze slin, Device (Saliva)
- antigenní test na samotestování

- neinvazivní test ze slin

- jednoduché použití

- výsledek testu do 15 minut

- vysoká přesnost

- osvobozeno od DPH

- možnost velkoobchodní slevy

- balení 20 ks

Kód: 625.1166

Antigenní Rapid test 

neinvazivní na kraj nosu, 

Lepu Medical
- antigenní test na samotestování

- neinvazivní test ze slin

- jednoduché použití

- výsledek testu do 15 minut

- vysoká přesnost

- osvobozeno od DPH

- možnost velkoobchodní slevy

- balení 20 ks

Kód: 625.1177

Rukavice
Stojany, 

dávkovače

Dezinfekce 

povrchů

Dezinfekce 

rukou
Doporučujeme Kontakty

Ochranné 

prostředky

Pytel odpadní černý 200
- rozměr 70 x 110 cm

- objem 120 l

- balení 1 ks

Kód: 394.58002

Odpadní pytle vhodné na skladování a likvidaci použitých testů

Antigenní testy

Pytel odpadní červený 100, 

potisk INFEKČNÍ ODPAD
- rozměr 70 x 110 cm

- objem 120 l

- balení 10 ks/ role

Kód: 394.044

https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerveny-100-54931
https://www.hygotrend.cz/produkt/antigenni-rapid-test-ze-slin-54956
https://www.hygotrend.cz/produkt/antigenni-rapid-test-neinvazivni-na-kraj-nosu-54974
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerny-200-37365


Mýdlo tekuté Riva, 

dezinfekční 
- dezinfekční mýdlo pro každodenní 

použití                 a hygienicky 

čisté ruce

- ničí viry (např. Koronaviry – SARS, 

MERS, COVID-19; virus chřipky; 

hepatitidu B, C; virus klíšťové 

encefalitidy a další), bakterie a 

kvasinky

- vhodné do zdravotnictví,  

potravinářství, průmyslu, institucí 

a domácností

Kód: 351.31714 – 500 ml

351.31715 – 5 l

DEZINFEKCE RUKOU

ISOLDA disinfection SKIN, gel, 

dezinfekce rukou
- gelová bezoplachová dezinfekce  na alkoholové 

bázi

- účinná proti širokému spektru virů a bakterií

Kód: 

351.VPDRA000699 - 65 ml

351.VPDRA005096 – 500 ml

351.VPDRA005096P – 500 ml, s 

pumpičkou

Mýdlo tekuté Riva, 

antibakteriální
- tekuté mýdlo s glycerinem a 

rozmarýnovým extraktem 

šetrně myje       a zanechává 

pokožku vláčně hebkou a 

svěží

Kód: 

351.31515 – 500 ml

351.31517 – 5 l

Čistící gel na ruce 

s antibakteriální složkou 

a vitamínem E
Kód: 351.12345 – 5 l

Ubrousky antibakteriální vlhčené 

SMILE, 60ks/bal
- obsahují netkané měkké vlákno impregnované 

roztokem, který je speciálně navržený pro 

jemné čištění, zjemnění  a osvěžení pokožky

- vhodné pro každodenní použití v domácnosti 

ideální při cestování

- lze odebírat jednotlivě, což je velmi praktické 

a hygienické

- k jednorázovému použit

Kód: 21H.914530

STAR dezinfekční pěna
- dezinfekční prostředek nové 

generace   pro dezinfekci rukou

- virucidní účinky proti obaleným 

virům. Doba působení 30 sec

Kód: 

21F.03706 – 280 ml

21F.03705 – 5 l

Mýdlo tekuté ISOLDA s 

antibakteriální přísadou
- pěnové mýdlo s antibakteriální 

přísadou k běžné a preventivní 

hygieně rukou

Kód: 

351.VPDRM005097 – 500 ml

351.VPDRM05009 – 5 l

Do nabídky

Rukavice
Stojany, 

dávkovače

Dezinfekce 

povrchů
Testování Doporučujeme Kontakty

Ochranné 

prostředky

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=STAR+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD+p%C4%9Bna
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=ISOLDA+disinfection
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=%C4%8Dist%C3%ADc%C3%AD+gel+na+ruce+s+antibakteri%C3%A1ln%C3%AD+slo%C5%BEkou+a+vitam%C3%ADnem+E
https://www.hygotrend.cz/produkt/ubrousky-antibakterialni-vlhcene-smile-52643
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=riva+antibakteri%C3%A1ln%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=riva+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/produkt/mydlo-tekute-isolda-s-antibakterialni-prisadou-48388


Do nabídkyDEZINFEKCE POVRCHŮ

STAR postřiková 

dezinfekce
- čistí, umývá, dezinfikuje

- virucidní, baktericidní, 

fungicidní účinky

- snadná aplikace bez obsahu 

chloru

Kód: 21F.03521 – 500 ml

21F.03523 – 650 ml

21F.035211R5SK – 5 l

21F.03521125- 25 l

KRYSTAL 750 ml, 

univerzální dezinfekce
- velmi praktická každodenní 

dezinfekce bez obsahu chlóru, 

určená k běžné dezinfekci v celé 

domácnosti - odstraňuje více než 

99,9 % vitálních forem 

mikroorganismů: bakterií, 

kvasinek, plísní, včetně TBC a virů 

(HBV, HCV, HIV)

- v kuchyni a v koupelně oceníte 

mimořádnou účinnost                      

a příjemnou parfemaci

Kód: 21F.VBUDD007599

KRYSTAL Dezinfekce Podlah
- tekutý prostředek pro mytí  a dezinfekci 

podlah bez obsahu chloru určený k likvidaci 

bakterií, plísní a nežádoucích zápachů

Kód: 21E.VBUDP007599 – 750 ml

21E.VBUDP050099 - 5 l

STAR Hygienický mycí 

prostředek (dezinfekční)
- koncentrovaný hygienický chlorový 

prostředek s mycí a čistící schopností

- určený pro vlhký úklid ploch                   

a předmětů v potravinářství, 

stravovacích provozech, zdravotnictví 

a jiných, kde je požadována 

hygienická čistota

- na všechny vodou omyvatelné 

povrchy

- spolehlivě čistí, umývá a odstraňuje 

skvrny a pachy.

Kód: 21C.03813 – 5 l

21C.03814 – 10 l

CLEAMEN 520 dezi PPM, 

dezinfekční
- dezinfekční a čistící prostředek je určený pro 

vlhký úklid 

- lze použít ve veřejných prostorách, ve 

zdravotnictví (včetně dezinfekce 

zdravotnických přístrojů, instrumentária a 

zařízení) 

- pro dezinfekci při činnostech 

epidemiologicky závažných 

- zvláště vhodný pro dezinfekci ploch v 

provozech se zvýšeným rizikem výskytu 

plísní a kvasinek

Kód: 21F.VC520010099 – 1 l

21F.VC52050099 – 5 l

STAR na podlahy, strojní čištění, 

dezinfekční
- dezinfekční, koncentrovaný, intenzivně čisticí, 

nepěnivý prostředek, určený             na čištění 

a dezinfekci ploch, především pomocí čistícího 

stroje - spolehlivě čistí a dezinfikuje, likviduje 

viry, bakterie  i plísně

- vhodný především do potravinářství, 

stravovacích provozů, zdravotnictví                      

a jiných, kde je požadováno čištění současně

s dezinfekčním účinkem

Kód: 21B.03661 – 1 l

21B.03664 – 10 l

DEZINFEKCE PLOCH

KRYSTAL SANAN KLASIK bez vůně, 

sanitární
- dezinfekční, s obsahem chlóru

- spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a 

viry - odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí textilie -

baktericidní = bakterie G+ a G- včetně TBC -

fungicidní = většina mikroskopických hub

- virucidní = HBV, HIV, rotaviry

- vhodný pro dezinfekci velmi namáhaných ploch

- odstraňuje mastnotu, zažranou špínu a skvrny

Kód: 21C.016 – 1 l

21C.032 - 5 l

21C.VBSDO200099 – 20 l 

Rukavice
Stojany, 

dávkovače

Dezinfekce 

rukou
Testování Doporučujeme Kontakty

Ochranné 

prostředky

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+na+podlahy,+strojn%C3%AD+%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD,+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+hygienick%C3%BD+myc%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+post%C5%99ikov%C3%A1+dezinfekce
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-750-ml-32474
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=krystal+dezinfekce+podlah
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=cleamen+520
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=krystal+sanan+klasik


HYGIENICKÉ STOJANY, DÁVKOVAČE Do nabídky

Hygienický stojan
- ocelový podstavec + tyč dural

Kód: 511.2233

Praktický hygienický stojan na zásobník dezinfekce je 

ideální umístit do prostoru ke vstupu do budov, do 

otevřených kanceláří, k recepcím, prostor WC      a na 

další veřejná místa. Umožní provádět dezinfekci rukou 

při příchodu všem zaměstnancům i dalším příchozím.

Dávkovač dezinfekce 

JVD, 750 ml, dolévací
- mechanický dávkovač

Kód: 314.1050

Dávkovač mýdla 

a dezinfekce JVD 
Saphir, 1,1 l
- bezdotykový

Kód: 314.1091

Tork Alcohol tekutý dezinfekční prostředek
- účinný dezinfekční prostředek s obsahem 80 % denaturovaného 

alkoholu

- ideálním řešením, když není k dispozici voda

- obsahuje 1 000 dávek

Kód: 351.420114

Tork zásobník na tekuté mýdlo a dezinfekci
- objem 1000 ml

- 29,1 x 11,2 x 11,4 cm

- vhodné pro všechny druhy toalet a koupelen

- díky odolnému materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, jsou vhodné 

i do vysoce frekventovaných prostor s "hrubším zacházením„

- zásobníky fungují jednoduše a vyžadují malý tlak, což vyhovuje 

dětem a osobám s menší silou v rukou

Kód: 314.560000

Rukavice
Dezinfekce 

povrchů

Dezinfekce 

rukou
Testování Doporučujeme Kontakty

Ochranné 

prostředky

https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-dezinfekce-jvd-52073
https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-mydla-a-dezinfekce-jvd-saphir-52611
https://www.hygotrend.cz/produkt/hygienicky-stojan-52104
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-tekute-mydlo-9047
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-alcohol-tekuty-dezinfekcni-prostredek-52755


RUKAVICE

Rukavice gumové 

STARLING Blue
- latexové rukavice s velurem uvnitř a 

protiskluzovou úpravou na dlani a 

na prstech (vzorem diamantu)

- vhodné na úklid a pro 

potravinářský průmysl

- velikost L

Kód: 621.14111303BLUE

Rukavice vinylové RAIL, 

jednorázové, pudrované, 

100 ks
Kód: 621.15111101 – vel. S

621.15111102 – vel. M

621.15111103 – vel. L

621.15111104 – vel. XL

Rukavice jednorázové 

latexové, pudrované, 

100ks, vel. L
Kód: 621.PDLXPWD

Rukavice gumové STARLING, 

žluté
- velurová úprava vnitřního povrchu

Kód: 621.14111301-vel. S

621.14111302 – vel. M

621.14111303 – vel. L

621.14111304 – vel. XL Rukavice polyethylenové 

DUCK, dámské, 100 ks
Kód: 621.152111- č. 9

621.152111010 – č. 10

Do nabídky

Stojany, 

dávkovače

Dezinfekce 

povrchů

Dezinfekce 

rukou
Testování Doporučujeme Kontakty

Ochranné 

prostředky

https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-gumove-starling-blue-51952
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=rukavice+vinylov%C3%A9+rail+pudrovan%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=gumov%C3%A9+starling+%C5%BElut%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-jednorazove-latexove-52149
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=rukavice+duck+d%C3%A1msk%C3%A9


Do nabídky

FlexKyblík HYGOTRENDY
- FlexKyblík obsahuje roli s utěrkami, které můžete používat na čištění nebo 

dezinfekci stolů, klávesnic a jiných ploch (kliky, zábradlí atd.) a rovněž na 

dezinfekci rukou

- 200 utěrek v kyblíku, návin 68m, výška role 17cm

- utěrky v kyblíku lze použít s jakýmkoliv čističem nebo dezinfekcí. Stačí 

dovnitř nalít váš oblíbený prostředek, nechat působit a Váš FlexKyblík je 

připravený k použití

- DEZINFEKČNÍ/ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ

Kód: 531.93068

Utěrka HYGOTRENDY Puromore Flex, náhradní náplň

do FlexKyblíku
- 200 utěrek v kyblíku, návin 68 m, výška role 17 cm

- minimální objednací množství 6 ks=1 karton

Kód: 531.68068

Doporučené produkty pro použití s FlexKyblíkem:

STAR postřiková dezinfekce, 5 l – kód: 21F.035211R5SK

- čistí a dezinfikuje povrchy

Corona-Antivir, dezinfekce rukou, tekutá, 5 l – kód: 21F.31707

- bezoplachová dezinfekce na ruce bez alkoholu

- virucidní účinnost (vč. COVID-19; virus chřipky; hepatitida B, C)

DOPORUČUJEME

Stojany, 

dávkovače

Dezinfekce 

povrchů

Dezinfekce 

rukou
Testování Rukavice Kontakty

Ochranné 

prostředky

https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-52732
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-kyblik-52685
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=trendy
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-52055
https://www.hygotrend.cz/produkt/corona-antivir-52769


Obchodní zástupce:

Jméno:

Zákaznický servis:

+420 326 721 168

objednavky@hygotrend.cz

Hygotrend, s.r.o., Kbel 200, 294 71  Benátky nad Jizerou

KONTAKTY Do nabídky

mailto:objednavky@hygotrend.cz
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