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• Odzież jednorazowa i bhp • Preparaty myjące i dezynfekcyjne •
• Sprzęt weterynaryjny i zootechniczny • Maty dezynfekcyjne •
• Dezynsekcja i deratyzacja •
Pełna oferta w sklepie internetowym: www.chemivet.pl/sklep

Odzież jednorazowa i bhp

Odzież jednorazowa i bhp
14

2

3

ochraniacze na buty
antypoślizgowe KRÓTKIE

ochraniacze na buty
antypoślizgowe długie

PP + PE, antypoślizgowa podeszwa
Zakończone gumką
Op. 50 szt. (25 par)

maska 3-warstwowa
medyczna

PP + PE, antypoślizgowa podeszwa
Zakończone gumką i wiązane pośrodku
Op. 50 szt. (25 par)

Op. 50 szt.

15

16

1

ochraniacze na buty
długie z gumką

4

P OFER
W

Wytrzymała, transparentna folia
LDPE, grubość 70 μm
Zakończone gumką
Op. 50 szt. (25 par)

6

7

ochraniacze na buty
DŁUGIE biztex st45
PP + PE, zakończone gumką
Op. 50 szt. (25 par)

8

czepek z włókniny
typu clip

osłona na brodę
z włókniny

Niebieski/biały
Op. 100 szt.

Biała
Op. 100 szt.

10

OCHRANIACZE NA BUTY
foliowe krótkie
Folia polietylenowa CPE
Ściągane gumką
Op. 100 szt. (50 par)

Długość 40 cm. Różne kolory
Op. 100 szt.

12

przyłbica zona pro
Podnoszona
Odporna na zarysowania

18

rękawice nitrylowe
niebieskie
Op. 200 szt.
Rozm. XS - XL

20

9

zarękawki foliowe

11

17

5

E
WNI
ONO C I E

półmaski ffp2/ffp3
Różne rodzaje
Chronią przed aerozolami, pyłami, mgłami

19

rękawice nitrylowe

rękawice rektalne

Różne kolory
Op. 100 szt.
Rozm. XS - XL

Z folii polietylenowej
Op. 100 szt.

21

22

23

ochraniacze na buty
wzmacniane
Włóknina + folia polietylenowa
Ściągane gumką
Op. 50 szt. (25 par)

13

rękawice
chirurgiczne

rękawice lateksowe
BEZPUDROWE / PUDROWANE

Jałowe, lateksowe
Rozmiar: 6.0 - 9.0

Op. 100 szt.
Rozm. S - XL

rękawice winylowe
Op. 100 szt.
Rozm. S - XL

rękawice rektalne
z ochraniaczem ramienia
Z folii polietylenowej
Op. 50 szt.

24
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fartuch foliowy
przedni

FARTUCH OCHRONNY
Z MANKIETAMI

fartuch
laboratoryjny

fartuch
higieniczny

Folia LDPE, grubość 20 μm
Zawiązywany z tyłu
Rolka 150 szt.

Włóknina
Zawiązywany z tyłu

Włóknina
Zapinany z przodu

Włóknina
Zawiązywany z tyłu

kombinezony jednorazowe, różne rodzaje
W ofercie kombinezony o różnym stopniu ochrony
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Odzież jednorazowa i bhp
26

27

Preparaty myjące i dezynfekcyjne
38

37

39

25

OKULARY OCHRONNE
classic safety plus ps33
Mogą być używane razem
z okularami korekcyjnymi

28

nauszniki przeciwhałasowe
pw40 classic

ahd 1000 700 ml

sterillhand 250 ml

Preparat do dezynfekcji rąk wkład do dozownika

Płyn do dezynfekcji rąk

40

29

41

kamizelka odblaskowa
Możliwość wykonania kamizelek
z własnym logo klienta
Rozmiar: l - xxxl

OKULARY OCHRONNE
SAFEGUARD PW35

OKULARY OCHRONNE ps30
Do używania z okularami
korekcyjnymi

Z dwustopniową regulacją

30

31

VELODES SOFT 0,5 l, 5 l

32

42

rękawice gospodarcze ansell
alphatec 37-310 nitrylowe

gogle z wentylacją
bezpośrednią PW20

Na płyn do dezynfekcji rąk
Poj. 500 ml

43

44

GOGLE OCHRONNE
ULTRALEKKIE PW26

Rozmiar: S - XL

34

33

dozownik rx5m

Higieniczna/chirurgiczna
dezynfekcja rąk

MEDISEPT CASHMERE

VELOX WIPES

VELOX WIPES NA

Chusteczki dezynfekcyjne do rąk
i powierzchni, zapachowe
Op. 50 szt.

Alkoholowe chusteczki
dezynfekcyjne do powierzchni
Op. 100 szt. tuba / wkład

Bezalkoholowe chusteczki
dezynfekcyjne do powierzchni
Op. 100 szt. tuba / wkład

46

47

dozownik do ahD 1000
Na wkłady 700 ml

45

VELOX duo WIPES
Alkoholowe chusteczki
dezynfekcyjne do powierzchni
Op. 100 szt. tuba
Zapach: tea tonic

48

rękawice dermiflex aqua
Powlekane nitrylem
Wodoodporne
Rozm. L - XXL

MASKA PEŁNOTWARZOWA CLIMAX 731-S, 731-C
Ochrona układu oddechowego, oczu i twarzy w skażonym
środowisku

35

36

rękawice flexo grip
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Powlekane nitrylem
Rozmiar: l - Xxl

FILTROPOCHŁANIACZ GAZOWY 725 A2B2E2K2P3
(DO MASKI CLIMAX 731-S, 731-C)
Chroni przed gazami, parami, pyłami

velox spray 1 l, 5 l
Płyn do dezynfekcji powierzchni
Zapach: neutral, tea tonic

ALPINUSEPTOL 1 l, 5 l
Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni
Zapach: zielona herbata

49

virkon s 200 g, 5 kg, 10 kg
Preparat dezynfekcyjny o działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym

attis 400 ml, 5 l
Mydło antybakteryjne (zapachowe)

50

Fumagri OPP
Preparat dezynfekcyjny w postaci świec dymnych (bakterioi grzybobójczy). Na 25 m3, 150 m3, 500 m3, 1250 m3
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Preparaty myjące i dezynfekcyjne
52

Preparaty myjące i dezynfekcyjne
65

53

66

67

51

virocid 5 l, 10 l

DM Cid 5 l

dr-20 1 l, 5 l

aerosept 1 l, 5 l

diso 5 l

Preparat dezynfekcyjny

Niepianowy, zasadowy
preparat myjąco-dezynfekcyjny

Preparat do dezynfekcji rąk

Preparat do szybkiej dezynfekcji
powierzchni

Mydło antybakteryjne (bezzapachowe)

69

70

54

55

56

68

rapicid 1 l, 5 l
Preparat myjąco-dezynfekcyjny

57

cid 20 10 l

tornax agro 10 kg

cid 2000 10 l

Preparat dezynfekcyjny
o działaniu bakterio-,
grzybo- i wirusobójczym

Kwaśny preparat myjący

Preparat do sanityzacji wody
i dezynfekcji linii pojenia

58

Peroxid-San 10 kg, 25 kg
Preparat do kondycjonowania wody

59

sulfoxid 5 kg, 10 kg
Preparat dezynfekcyjny o działaniu
bakterio-, grzybo- i wirusobójczym

60
71

72

ftaloxid 100 g, 1 kg
Kwaśny preparat dezynfekcyjny,
oparty na związkach utleniających
(m.in. na maty dezynfekcyjne)

73

Chlorotaab-D 25 kg

DG-8/K 25 kg

v-40 25 kg

TRUCK CLEANER 30 kg

abm-1 10 l

Q-250 10 l

TAAB-1 1 l, 10 l

Alkaliczny, pianowy preparat myjąco
-dezynfekcyjny

Alkaliczny, pieniący preparat myjący

Alkaliczny, pieniący preparat myjący

Aktywna piana do mycia
samochodów ciężarowych

Preparat myjąco-dezynfekcyjny

Preparat dezynfekcyjny do dezynfekcji
powierzchni oraz do zamgławiania

Preparat dezynfekcyjny
(m.in. na maty dezynfekcyjne)

61
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62

63

64

74

75

76

Acidox Extra 25 kg

OXALIC 12 kg, 25 kg

Fosfacid 12 kg, 25 kg

GLAZURA-B 10 kg, 25 kg

TAAB-2 1 l, 10 l

TAAB-1/K 10 l

MIST-60, MIST-D 10 L

Kwaśny preparat myjący
z zawartością substancji
biobójczych

Kwaśny, niepieniący preparat
myjący (usuwa kamień wapienny)

Kwaśny, niepieniący preparat myjący
(np. do odkamieniania obiegów wody)

Kwaśny, niepieniący preparat, skutecznie
usuwa kamień, rdzę i inne osady mineralne

Preparat myjąco-dezynfekcyjny
(m.in. do ręcznego mycia i dezynfekcji)

Preparat myjąco-dezynfekcyjny,
zwalcza również kokcydia

Nośniki wspomagające
zamgławianie
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Preparaty myjące i dezynfekcyjne

Preparaty myjące i dezynfekcyjne

78

88

77

ŚCI EI
O
W
NOO F E R C

86

I
OŚCCI E
W
O
N OFER

87

W

W

SEPTOKOK 10 kg
Preparat do utrzymania higieny,
o wysokiej zawartości związków fenolowych,
zwalcza kokcydia

79

dr surfasteril da 10 kg

czysty traktor 10 l
Do mycia pojazdów rolniczych

Preparat dezynfekcyjny
bakterie / grzyby

dr manuderm 0,7l z pompką, 1l, 5l
Bezzapachowe mydło antybakteryjne

ASEKOR 400 PLUS
Pojemność: 100 ml, 1 l, 5 l
Środek owadobójczy, szczególnie polecany
do zwalczania pleśniakowca lśniącego

SEPTOFOG 5 kg, 10 kg
Preparat wspomagający zamgławianie

80

ŚCI EI
O
W
NOO F E R C

90

91

W

ŚCI EI
O
W
NOO F E R C

92

W

82

AGRO FF 10 l, 20 l

septofen extra 20 kg

STERILCIP 24 kg

Preparat biobójczy
przeznaczony do dezynfekcji poprzez
oprysk i zamgławianie

Preparat do utrzymania higieny,
o wysokiej zawartości związków fenolowych

Alkaliczny niepieniący środek myjąco
-dezynfekcyjny

83
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81

89

84

dr oxysteril forte 10 kg

dr surfasteril dx-20 20 kg

dr cip 30 26 kg

dr cip acid 25 kg

Kwaśny preparat dezynfekcyjny
bakterie / grzyby / spory /
drożdżaki

Preparat dezynfekcyjny
bakterie / grzyby / spory / wirusy

Alkaliczny preparat
myjąco-odtłuszczający

Kwaśny preparat
myjący-odkamieniający

AFG POWDER WILLOW, afg powder 25 kg
Preparat osuszający, deodoryzujący i redukujący ilość amoniaku w obiektach hodowlanych.
Produkt w postaci proszku, skutecznie absorbuje amoniak, metale ciężkie, gazy zapachowe
i wodę.

85

93

właściwości preparatu:

FOSFOCIP 24 kg

FOSFOCIP azo 24 kg

SEPTOFOAM 20 kg

Kwaśny, niepieniący preparat myjący, usuwa
osady mineralne (czyszczenie linii pojenia)

Kwaśny, niepieniący preparat myjący
(np. do odkamieniania obiegów wody)

Niechlorowy pianowy preparat myjący

• Redukuje stężenie amoniaku w obiektach hodowlanych
• Zmniejsza wilgotność ściółki
• Hamuje procesy biochemiczne prowadzące do powstawania
szkodliwych gazów
• Ogranicza ilość siarkowodoru, amoniaku
i innych gazów powstających podczas chowu
• Usuwa nieprzyjemne zapachy
• Poprawia jakość powietrza w obiektach
hodowlanych
• Redukuje ilość bakterii chorobotwórczych
• Poprawia warunki bytowe zwierząt
• Zapach wierzby lub neutralny

9|

Sprzęt weterynaryjny i zootechniczny
95
94

96

Sprzęt weterynaryjny i zootechniczny
108

110

109

OŚĆ
NOOWF E R C I E
W

OŚĆ
NOOWF E R C I E
W

probówki jałowe
z KORKIEM I ETYKIETĄ

statywy plastikowe na probówki

Pojemność: 5/10 ml
Op. 200 szt.

Różne rozmiary i kolory

97

taśma parafilm 5 cm x 76 m
Do uszczelniania probówek
i pojemniczków laboratoryjnych

111

98

moczówki
jałowe lub niejałowe
Pojemność: 100/200 ml

112

Maty dekontaminacyjne
karton ze statywem
Kartonik z miejscami na 55 sztuk
probówko-strzykawek / igłoprobówek / probówek

99

probówki falcon

probówki eppendorf 1,5 ml, 2 ml, 5 ml

Do wirówek
10 ml / op. 100 szt.
50 ml / op. 25 szt.

1,5 ml ze stożkowym dnem - op. 500 szt.
2 ml z okrągłym dnem - op. 500 szt.
5 ml wirówkowe ze stożkowym dnem - op. 200 szt.

100

PROBÓWKO-STRZYKAWKI
z granulatem 4,9 / 7,5 ML
z etykietą do opisu
lub bez etykiety
Op. 100 szt.

102

PROBÓWKO-STRZYKAWKI 7,5 ML Z EDTA
z etykietą do opisu
Op. 100 szt.

103

Op. 50 szt.
W komplecie karton ze statywem

104

OŚCĆI E
W
O
N FER

skalpele jałowe z rączką
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Rozmiar ostrza 22
Op. 10 szt.

nożyczki chirurgiczne

pęsety

Różne rozmiary
proste/zagięte

Chirurgiczne, anatomiczne
Różne rozmiary

106

rękojeść skalpela
Rozmiar 4
Pasuje do ostrzy nr 24

115

butelki jałowe
z zamknięciem plombowym
Półprzezroczyste
Pojemność: 250/500/1000 ml

koperty bezpieczne

worek jałowy whirlpak

Rozmiar: A5/B5/B4/C3
Op. 100 szt.

116

105

114

igłoprobówki z etykietą
dla bydła i trzody
- różne rozmiary

WO

kompresor do badania
mięsa, 28 pól

Pojemność: 30 ml
Op. 50 szt.

Pojemność: 60/120/250/500/1000/2000 ml

113

101

kałówki jałowe

pojemniki histopatologiczne
z podwójnym zamknięciem

Usuwają zanieczyszczenia z podeszwy buta
w pomieszczeniach wymagających szczególnej higieny.
Niebieskie, 66x114 cm, 30 warstw

117

Pojemność: 532/710/1627/2041 ml
532 ml z gąbką

118

107

jałowe ostrza do skalpela
rozmiar 24
Op. 100 szt.

czerpak jałowy
z rączką, 125/180 ml
Do pobierania prób wody
lub mleka

woreczki strunowe jałowe

woreczki strunowe niejałowe

Rozmiary: A6/A5/A4/A3
Op. 50 szt.

Różne rozmiary
Op. 100 szt.
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Sprzęt weterynaryjny i zootechniczny
120

121

OŚCĆI E
W
O
N FER

strzykawki jednorazowe
Pojemność: 2/5/10/20 ml

122

Sterylne, jednorazowe
Różne rozmiary. Op. 100 szt.

133

134

strzykawka cewnikowa
z nakładką luer

Strzykawki jednorazowe
do insuliny, 1ml

Pojemność: 100/150 ml

Op. 100 szt.

123

124

SPRAY BROS MAX 90 ML
Odstraszający komary
i kleszcze

125

igły do tbc 0,7 x 4 mm

igły iniekcyjne

Wielorazowego użytku
Op. 12 szt.

Sterylne, jednorazowe
Różne rozmiary. Op. 100 szt.

tusz do znakowania
mięsa brązowy 1 l

126

termometr
elektroniczny
microlife

127

128

WYMAZÓWKI Z PODŁOŻEM
STUART

wymazówki
z podłożem amies

wymazówki z płynnym
podłożem amies

Op. 100 szt.

Na bakterie
Op. 100 szt.

Na bakterie
Op. 100 szt.

Na bakterie i wirusy
Op. 50 szt.

131

139

worek na zwłoki
220 x 90 cm

worek na zwłoki
140 x 90 cm

worki na zwłoki
małych zwierząt

Kolor: niebieski / czarny

Kolor: czarny

Rozmiar: 110x70 cm, poj. 120 l,
grubość folii 60 μm
Rolka 10 szt.

141

142

143

129

WYMAZÓWKI BEZ PODŁOŻA
w blistrze

130

miarki do sporządzania
roztworów
Pojemność: 30 ml, 1 l, 10 l

138

kolczykownica
uniwersalna allflex

igła do kolczykownicy
allflex

W komplecie igła zapasowa

144

kredki Raidex Maxi
do znakowania zwierząt

spray Raidex do znakowania
zwierząt, 500 ml

6 kolorów

3 kolory

145

146

132

WYMAZÓWKI BEZ PODŁOŻA
w próbówce transportowej

|12

136

zestaw noży rzeźniczych 3 szt.

137

140

Op. 100 szt.

135

WO

119

igły do pobierania krwi
u zwierząt

Sprzęt weterynaryjny i zootechniczny

zestaw na tse / bse

zestaw do pobierania
prób na salmonellę
z buforem

Op. 20 szt.

2 lub 5 par nakładek na buty

RĘCZNIKI PAPIEROWE
LINEA MAXI
150 mb, śr. 190 mm, 2 warstwy
Op. 6 rolek

worki na odpady medyczne

pojemniki na odpady medyczne

Pojemność: 35/60/120 l

Pojemność: 2/5/10/20/30/60 l

13|

Sprzęt weterynaryjny i zootechniczny

deratyzacja
156

147

148

157

158

149
OŚĆ
NOOWF E R C I E
W

pętla poskromu 600 mm

pętla poskromu 600mm

Z blokadą i gumowymi nakładkami

Z blokadą

linka do poskromu
Ø 5mm, dł. 1m
Ocynkowana lub ze stali nierdzewnej

150

151

152

pętla poskromu typu trops

karmnik deratyzacyjny
duży tunel

trutka na gryzonie - pasta
Bromiol Esca, Escarat
Op. 1 kg, 5 kg

159

szczury, myszy

trutka na gryzonie - kostka
ratimor ufo 1 kg, 3 kg, 5 kg

161

160

karmnik
deratyzacyjny

pętla poskromu typu kort
trutka na gryzonie - granulat
Patenrat 3 kg, Brody 3 kg

trutka na gryzonie - ziarno
Muribrom 3 kg

myszy

153
162

OPRYSKIWACZe KWAZAR

163

Pojemność: 0,5/1/2/3/6/9 /12 l

154
PUŁAPKA ŻYWOŁOWNA

ZAMGŁAWIACZ elektryczny C150+ VECTORFOG

S2 - na szczury
K2 - szczury, kuny, tchórze

Przenośny profesjonalny zamgławiacz
Zastosowanie:
• dezynfekcja i dezynsekcja biur, szkół, hoteli, galerii handlowych
• może być stosowany jako nawilżacz powietrza

164

naklejki ostrzegawcze
Na ścianę i na stację deratyzacyjną

165

155
taśma ostrzegawcza "Inspekcja Weterynaryjna"
Biało-czerwona, 7,5 cm x 250 m

PUNKT
PRZETRZYMYWANIA NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP
TUSZ DZIKÓW
WZBRONIONY

ZAMGŁAWIACZ TERMICZNY H200 SF VECTORFOG
urządzenie do ciśnieniowego
mycia linii pojenia
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Wspomaga usuwanie biofilmu
oraz pozostałości po produktach leczniczych

Przenośny profesjonalny zamgławiacz
Zastosowanie:
• dezynfekcja, dezynsekcja (magazyny, szklarnie, fermy)
• eliminacja komarów na obszarach zielonych

166

TABLICE OSTRZEGAWCZE
· wykonane na płycie PCV 3 mm/5 mm lub dibond
· tekst i projekt według życzenia klienta
· cena uzależniona od formatu i materiału

taśma ostrzegawcza
Biało-czerwona, 7 cm x 100 m
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maty dezynfekcyjne
167
maty dezynfekcyjne
przejazdowe

wzmacniany pokrowiec,
nieprzemakalny od dołu,
z górną powierzchnią
z grubego filcu

RozmiarY:
400 x 120 CM
400 x 60 CM

bardzo wytrzymała
gąbka poliuretanowa
jako wkład niewymienny

168

maty dezynfekcyjne

RozmiarY:
200 x 120 CM
120 x 100 CM
100 x 60 CM
60 x 50 CM

Siedziba:
Stębark 69, 14-107 Gierzwałd
mail: biuro@chemivet.pl
Sklep internetowy:
www.chemivet.pl/sklep
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pokrowiec z zamkiem błyskawicznym,
nieprzemakalny od spodu,
z wytrzymałą siatką u góry

wymienny wkład z odpornej
na częste użytkowanie,
chłonnej gąbki poliuretanowej

Biuro w Olsztynie:
ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
tel. 512 559 249, 512 559 149
mail: a.kostyk@chemivet.pl
i.bortkiewicz@chemivet.pl

Współpraca z hodowcami:
Przedstawiciel handlowy
tel. 508 799 092
mail: l.falba@chemivet.pl

Powyższa oferta nie jest wiążąca w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Przepraszamy za ewentualne błędy w druku. Edycja 2022.

