
katalog produktów



PŁYNŻELDEZYNFEKCJA RĄK

WIRUSOBÓJCZY

DEZYNFEKCJA
POMIESZCZEŃ

DEZYNFEKCJA
UNIWERSALNA

OCHRONA
PODCZAS

LOTU

OCHRONA
PODCZAS
PODRÓŻY

SKUTECZNY ANTYBAKTERYJNY

DEZYNFEKCJA
POWIERZCHNI

Przedstawiamy Państwu specjalnie zaprojektowaną Przedstawiamy Państwu specjalnie zaprojektowaną 
linię produktów do dezynfekcji, na którą składają się: linię produktów do dezynfekcji, na którą składają się: 
- wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk,- wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk,
- żel do dezynfekcji rąk,- żel do dezynfekcji rąk,
- wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni,- wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni,
- wirusobójczy płyn do dezynfekcji.- wirusobójczy płyn do dezynfekcji.

Produkty posiadają właściwości wirusobójcze, Produkty posiadają właściwości wirusobójcze, 
bakteriobójcze i grzybobójcze. Dzięki temu są bakteriobójcze i grzybobójcze. Dzięki temu są 
doskonałym narzędziem w profilaktyce zakażeń. doskonałym narzędziem w profilaktyce zakażeń. 
Zostały przebadane zgodnie z normami dla Zostały przebadane zgodnie z normami dla 
środków dezynfekcyjnych.środków dezynfekcyjnych.

Znajdują zastosowanie zarówno w domu, jak Znajdują zastosowanie zarówno w domu, jak 
również miejscach użyteczności publicznej: również miejscach użyteczności publicznej: 
biurach, sklepach, galeriach handlowych, biurach, sklepach, galeriach handlowych, 
środkach masowego transportu, ośrodkach środkach masowego transportu, ośrodkach 
zdrowia oraz szkołach i przedszkolach.zdrowia oraz szkołach i przedszkolach.



Pojemność (ml) 100 200 500 1000 5000

atomizer •• ••

FlipTop 1 •• •• ••
FlipTop 2

pompka

trigger

korek •• •• •• ••

tworzywo PET PET PET 
HDPE PET

biały •• •• ••

transparentny •• •• •• ••

dowolny kolor
< 25 tys. szt.
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SANNPROFI WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK -

toto specjalistyczny płyn do higienicznej dezynfekcji, o działaniu  specjalistyczny płyn do higienicznej dezynfekcji, o działaniu 

wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Został wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Został 

przygotowany na bazie alkoholu etylowego 77% zawartości przygotowany na bazie alkoholu etylowego 77% zawartości 

w gotowym produkcie, dzięki czemu posiada silne działanie w gotowym produkcie, dzięki czemu posiada silne działanie 

odkażające. Z uwagi na zawartość gliceryny nie wysusza dłoni odkażające. Z uwagi na zawartość gliceryny nie wysusza dłoni 

i jest bezpieczny dla skóry. Posiada przyjemny, świeży zapach. i jest bezpieczny dla skóry. Posiada przyjemny, świeży zapach. 

Rekomendowany do użytku domowego i profesjonalnego. Posiada Rekomendowany do użytku domowego i profesjonalnego. Posiada 

pozwolenie produktu biobójczego, wydane przez Urząd Rejestracji pozwolenie produktu biobójczego, wydane przez Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych.Biobójczych.

•  zawartość alkoholu 77%•  zawartość alkoholu 77%

•  zawartość gliceryny•  zawartość gliceryny

•  delikatne kompozycje zapachowe•  delikatne kompozycje zapachowe

•  wygodne dozowanie•  wygodne dozowanie

•  szeroki wybór opakowań•  szeroki wybór opakowań

CECHY PRODUKTU:



SANNPROFI ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK   -

toto specjalistyczny żel do higienicznej dezynfekcji, o działaniu  specjalistyczny żel do higienicznej dezynfekcji, o działaniu 

antybakteryjnym. Czyści dłonie bez użycia wody. Przygotowany na antybakteryjnym. Czyści dłonie bez użycia wody. Przygotowany na 

bazie alkoholu etylowego 77% zawartości w gotowym produkcie, bazie alkoholu etylowego 77% zawartości w gotowym produkcie, 

z dodatkiem gliceryny, zapewnia odpowiednią skuteczność, z dodatkiem gliceryny, zapewnia odpowiednią skuteczność, 

jednocześnie nie wysusza skóry. Po użyciu dłonie pozostają jednocześnie nie wysusza skóry. Po użyciu dłonie pozostają 

gładkie i miękkie w dotyku. Posiada przyjemny, świeży zapach. gładkie i miękkie w dotyku. Posiada przyjemny, świeży zapach. 

Rekomendowany do użytku domowego i powszechnego. Posiada Rekomendowany do użytku domowego i powszechnego. Posiada 

pozwolenie produktu antybakteryjnego, wydane przez Urząd pozwolenie produktu antybakteryjnego, wydane przez Urząd 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych.Produktów Biobójczych.

•  zawartość alkoholu 77%•  zawartość alkoholu 77%

•  zawartość gliceryny•  zawartość gliceryny

•  delikatne kompozycje zapachowe•  delikatne kompozycje zapachowe

•  wygodne dozowanie•  wygodne dozowanie

Pojemność (ml) 100 200 500 1000 5000

atomizer

FlipTop 1 •• ••
FlipTop 2

pompka •• •• ••
trigger

korek •• •• •• •• ••
tworzywo PET PET PET PET HDPE

biały •• •• ••

transparentny •• •• •• ••

dowolny kolor
< 25 tys. szt.
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CECHY PRODUKTU:



SANNPROFI WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI     -

toto specjalistyczny płyn o działaniu wirusobójczym,  specjalistyczny płyn o działaniu wirusobójczym, 

bakteriobójczym i grzybobójczym. Został przygotowany na bazie bakteriobójczym i grzybobójczym. Został przygotowany na bazie 

alkoholu etylowego 77% zawartości etanolu w gotowym produkcie, alkoholu etylowego 77% zawartości etanolu w gotowym produkcie, 

dzięki czemu posiada silne działanie odkażające. Dezynfekuje, dzięki czemu posiada silne działanie odkażające. Dezynfekuje, 

eliminując bakterie i grzyby z powierzchni w ciągu 60 sekund. eliminując bakterie i grzyby z powierzchni w ciągu 60 sekund. 

Posiada przyjemny, świeży zapach. Doskonale sprawdza się Posiada przyjemny, świeży zapach. Doskonale sprawdza się 

w domu i miejscach użyteczności publicznej, w tym: ośrodkach w domu i miejscach użyteczności publicznej, w tym: ośrodkach 

zdrowia, szkołach oraz przedszkolach. Może być stosowany do zdrowia, szkołach oraz przedszkolach. Może być stosowany do 

powierzchni mających kontakt z żywnością. Rekomendowany powierzchni mających kontakt z żywnością. Rekomendowany 

do użytku powszechnego i profesjonalnego. Posiada pozwolenie do użytku powszechnego i profesjonalnego. Posiada pozwolenie 

produktu biobójczego, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów produktu biobójczego, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

•  zawartość alkoholu 77%•  zawartość alkoholu 77%

•  delikatne kompozycje zapachowe•  delikatne kompozycje zapachowe

•  wygodne dozowanie•  wygodne dozowanie

CECHY PRODUKTU:

Pojemność (ml) 100 200 500 1000 5000

atomizer

FlipTop 1

FlipTop 2

pompka

trigger •• ••

korek •• •• ••
tworzywo

biały •• ••

transparentny •• ••

dowolny kolor
< 25 tys. szt. ••
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SANNPROFI WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI     -

toto specjalistyczny płyn o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym  specjalistyczny płyn o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym 

i grzybobójczym do ogólnego stosowania. Został przygotowany i grzybobójczym do ogólnego stosowania. Został przygotowany 

na bazie alkoholu etylowego 77% zawartości etanolu w gotowym na bazie alkoholu etylowego 77% zawartości etanolu w gotowym 

produkcie, dzięki czemu posiada silne działanie odkażające. produkcie, dzięki czemu posiada silne działanie odkażające. 

Dezynfekuje, eliminując bakterie i grzyby z powierzchni w ciągu 60 Dezynfekuje, eliminując bakterie i grzyby z powierzchni w ciągu 60 

sekund. Posiada przyjemny, świeży zapach. Doskonale sprawdza sekund. Posiada przyjemny, świeży zapach. Doskonale sprawdza 

się w domu i miejscach użyteczności publicznej, w tym: ośrodkach się w domu i miejscach użyteczności publicznej, w tym: ośrodkach 

zdrowia, szkołach oraz przedszkolach. Może być używany do zdrowia, szkołach oraz przedszkolach. Może być używany do 

dezynfekcji rąk. Rekomendowany do użytku powszechnego dezynfekcji rąk. Rekomendowany do użytku powszechnego 

i profesjonalnego. Posiada pozwolenie produktu biobójczego, i profesjonalnego. Posiada pozwolenie produktu biobójczego, 

wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych.Medycznych i Produktów Biobójczych.

•  zawartość alkoholu 77%•  zawartość alkoholu 77%

•  delikatne kompozycje zapachowe•  delikatne kompozycje zapachowe

•  wygodne dozowanie•  wygodne dozowanie

•  szeroki wybór opakowań•  szeroki wybór opakowań

CECHY PRODUKTU:

Pojemność (ml) 100 200 500 1000 5000

atomizer •• ••

FlipTop 1 •• •• ••
FlipTop 2

pompka

trigger

korek •• •• •• ••

tworzywo PET PET PET 
HDPE HDPE

biały •• •• ••

transparentny •• •• •• ••

dowolny kolor
< 25 tys. szt. ••
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SANNPROFI MYDŁO O DZIAŁANIU ANTYBAKTERYJNYM     -

oo łagodnej formule, z dodatkiem składnika antybakteryjnego,  łagodnej formule, z dodatkiem składnika antybakteryjnego, 

odpowiednie do każdego rodzaju skóry. Skutecznie oczyszcza skórę odpowiednie do każdego rodzaju skóry. Skutecznie oczyszcza skórę 

dłoni, zapewniając ochronę przed bakteriami. Aktywne składniki dłoni, zapewniając ochronę przed bakteriami. Aktywne składniki 

mydła zapobiegają nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów na mydła zapobiegają nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów na 

skórze, zmniejszając tym samym ryzyko infekcji. Podczas mycia skórze, zmniejszając tym samym ryzyko infekcji. Podczas mycia 

powstaje delikatna miękka pianka, która dodatkowo zwiększa powstaje delikatna miękka pianka, która dodatkowo zwiększa 

poczucie czystości. Substancje odżywcze zawarte w produkcie poczucie czystości. Substancje odżywcze zawarte w produkcie 

pielęgnują dłonie i zapobiegają podrażnieniom mydła nawet pielęgnują dłonie i zapobiegają podrażnieniom mydła nawet 

wrażliwej skóry. Mydło zawiera kwas mlekowy - naturalny środek wrażliwej skóry. Mydło zawiera kwas mlekowy - naturalny środek 

o udowodnionych właściwościach przeciwgrzybicznych o udowodnionych właściwościach przeciwgrzybicznych 

i przeciwbakteryjnych.i przeciwbakteryjnych.



DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE KONFIGURACJE PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI:DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE KONFIGURACJE PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI:

Wszystkie produkty posiadają pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego wydane przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkty posiadają aktualne badania, przeprowadzone zgodnie z normami:

Czynnik 
dezynfekujący

Udział
czynnika 

w produkcie ręce powierzchnia uniwersalny wirusobójcza bakteriobójcza grzybobójcza

Etanol od 65% do 90% •• •• •• •• •• ••

Chlorki DDAC •• •• •• •• •• ••

Aktywny chlor uwalni-
any przez podchloryn 
sodu

•• •• •• ••

SKUTECZNOŚĆ ZASTOSOWANIE

Dla żelu do dezynfekcji:
badania bakteriobójcze

• badania bakteriobójcze PN EN 13727, PN EN 1500

Dla płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni:
badania bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

• badania bakteriobójcze PN EN 13727, PN EN 1500
• badania grzybobójcze PN EN 13624
• badania wirusobójcze PN EN 14476  



ZESTAWY PRODUKTÓW

Dla potrzeb Dla potrzeb i wygody naszych Klientów przygotowujemy zestawy i wygody naszych Klientów przygotowujemy zestawy 

produktów, dobrane tak, by idealnie się dopełniały i jednocześnie produktów, dobrane tak, by idealnie się dopełniały i jednocześnie 

były praktyczne. Zestawy do dezynfekcji mają atrakcyjne ceny, były praktyczne. Zestawy do dezynfekcji mają atrakcyjne ceny, 

ponieważ cena zestawy jest niższa, niż całkowita cena ponieważ cena zestawy jest niższa, niż całkowita cena 

produktów kupowanych oddzielnie.  Zestawy mogą być pakowane produktów kupowanych oddzielnie.  Zestawy mogą być pakowane 

w zdobione pudełka, dzięki temu stają się atrakcyjnym gadżetem w zdobione pudełka, dzięki temu stają się atrakcyjnym gadżetem 

lub prezentemlub prezentem

•  wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk + żel do dezynfekcji rąk,•  wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk + żel do dezynfekcji rąk,

•  wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk + wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni•  wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk + wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni

ZESTAWY, KTÓRE PROPONUJEMY:



PRIVATE LABEL

OferujemyOferujemy kompleksową obsługę tworzenia produktów do  kompleksową obsługę tworzenia produktów do 

dezynfekcji z logiem Klienta, pod jego marką. Posiadamy dezynfekcji z logiem Klienta, pod jego marką. Posiadamy 

nowoczesne linie produkcyjne, zaplecze laboratoryjne oraz nowoczesne linie produkcyjne, zaplecze laboratoryjne oraz 

doświadczony zespół pracowników, dzięki czemu jesteśmy doświadczony zespół pracowników, dzięki czemu jesteśmy 

w stanie obsługiwać szerokie grono Klientów i realizować zlecenia w stanie obsługiwać szerokie grono Klientów i realizować zlecenia 

o zróżnicowanym profilu.o zróżnicowanym profilu.

•  wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk,•  wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk,

•  wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni,•  wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni,

•  uniwersalny, wirusobójczy płyn do dezynfekcji,•  uniwersalny, wirusobójczy płyn do dezynfekcji,

•  żel do dezynfekcji rąk.•  żel do dezynfekcji rąk.

PRODUKTY, KTÓRE OFERUJEMY TO:

Do Do realizacji zleceń wykorzystujemy materiały i surowce realizacji zleceń wykorzystujemy materiały i surowce 

pochodzące od naszych wieloletnich Dostawców. W efekcie pochodzące od naszych wieloletnich Dostawców. W efekcie 

zapewniamy wysoką jakość produktów i terminowość dostaw. zapewniamy wysoką jakość produktów i terminowość dostaw. 



PŁYNŻELDEZYNFEKCJA RĄK

WIRUSOBÓJCZY

DEZYNFEKCJA
POMIESZCZEŃ

DEZYNFEKCJA
UNIWERSALNA

OCHRONA
PODCZAS

LOTU

OCHRONA
PODCZAS
PODRÓŻY

SKUTECZNY ANTYBAKTERYJNY

DEZYNFEKCJA
POWIERZCHNI



Sannprofi Sp. z o.o.

ul. Małaul. Mała 39/43 39/43

95-006 Bukowiec95-006 Bukowiec

Tel. + 48 42 637 77 55 Tel. + 48 42 637 77 55 

       + 48 509 972 410       + 48 509 972 410

Fax. + 48 42 637 77 56Fax. + 48 42 637 77 56

www.sann.plwww.sann.pl

e-mail: biuro@sann.ple-mail: biuro@sann.pl


