
katalog produktów

antybakteryjnych

 



Polscy inżynierowie zakończyli badania nad specjalną
technologią, która wykorzystuje nanosrebro do zwalczania
bakterii i wirusów.

Zespół udowodnił, że różne materiały zawierające wtopione
cząsteczki nanosrebra niszczą ponad 90 procent bakterii i prawie
100 procent wirusów.

Jak to działa?

Nanocząstki srebra potrafią sprawnie i z łatwością przylegać do
powierzchni komórki bakteryjnej i wnikać do jej wnętrza. 

Wystarczy bardzo małe stężenie nanosrebra, aby uzyskać
pożadane działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze. 



Długopisy

antybakteryjnE



Pojemnik na
antybakteryjny spray

Kontrola zapełnienia

Długopis z przyciskiem z tworzywa
ABS. Obudowa z dodatkiem
nanosrebra, zapobiegającego
kolonizacji bakterii na powierzchni
długopisu. Długopis posiada
zbiornik na dowolny płyn
antybakteryjny.

ISO 22196

Niebieski wkład



Długopisy antybakteryjne

Dodatek nanosrebra, zapobiega
kolonizacji bakterii

ISO 22196

Materiał: ABS
 

Materiał:
aluminium

 

Materiał:
aluminium

 Przyciskany
 

Przekręcany

Rysik do obsługi
ekranów

bezprzewodowych
 

Przyciskany
 



Długopis antybakteryjnY

Materiał: ABS
 Przyciskany
 

Zawiera
termometr.

antybakteryjny zestaw piśmienniczy

Antybakteryjny zestaw piśmienniczy w plastikowym
etui. Zawiera: plastikowy długopis z niebieskim
wkładem, ołówek mechaniczny, linijkę oraz gumkę. 



notesy

antybakteryjnE



antybakteryjny notatnik  z dodatkiem nanosrebra na okładce

Pętelka na
długopis.

80 kartek 
z recyklingu.

ISO 22196

 

Okładka z PP.



antybakteryjny notatnik  z dodatkiem nanosrebra na okładce

Pokryty skórą PU.

80 pustych
kartek.

ISO 22196

 

Elastyczna opaska
do zamykania.

Twarda okładka.



antybakteryjny notatnik  z dodatkiem nanosrebra na okładce

ISO 22196

 

Okładka 
z laminowanego

kartonu.

80 pustych
kartek.



antybakteryjny notatnik  z dodatkiem nanosrebra na okładce

ISO 22196

 

Miękka okładka z PU.

96 kartek w linie.

Elastyczna gumka, którą można
zamknąć notes.

Wstążka, która pozwala łatwo
znaleźć ostatnio zapisaną notatkę.



Urządzenia do

sterylizacji 



sterylizator uv-c

Niszczy  mikroorganizmy i bakterie znajdujące
się na przedmiotach codziennego użytku.

Zasięg działania: 3 metry.

Czas ekspozycji: 30 sekund.

Ładowany przez USB. Kabel
micro USB w komplecie.



sterylizator uv-c

Zabija 99,9% bakterii umieszczonych
wewnątrz urządzenia do sterylizacji. 

Nietoksyczne i wykonane bez
dodatku rtęci światła LED UV-C.

sterylizacja szybka: 90 sekund
sterylizacja całkowita: 5 minut

Dwa tryby:

Cykl życia lamp do 10000
godzin.



sterylizator uv-c

Funkcja automatycznego
wyłączania.

5 minut
10 minut

Czas sterylizacji:

Matowe wykończenie.

Niszczy  mikroorganizmy i bakterie znajdujące
się na przedmiotach codziennego użytku.



sterylizator uv-c, organizer, ochrona RFID, etui na telefon

Ochrona RFID zabezpiecza karty
bankomatowe przed kradzieżą danych.

Etui na telefon zapewnia
bezpieczeństwo sprzętu.

Sterylizator niszczy  mikroorganizmy 
i bakterie znajdujące się na
przedmiotach codziennego użytku.

Organizer, czyli wszystkie ważne
rzeczy w jednym miejscu.



sterylizator uv-c z bezprzewodowym powerbankiem

Bezprzewodowy powerbank 
o pojemności 10 000 mAh.

Oprócz smartfona można
zdezynfekować wszystko, co zmieści
się w pudełku.

Sterylizator niszczy  mikroorganizmy 
i bakterie znajdujące się na
przedmiotach codziennego użytku.

Dokładna, pięciominutowa
higienizacja.



sterylizator do butelek

Butelka o podwójnych ściankach o pojemności
360 ml ze stali nierdzewnej izolowana
próżniowo. Wyposażona w nakrętkę ze
sterylizatorem UV-C, która w ciągu 3 minut
neutralizuje 99% bakterii.  

Nakrętka może być również używana
jako zdalny sterylizator UV-C do
dezynfekcji przedmiotów.

Butelka utrzymuje gorące lub
zimne napoje przez 12-24 godziny.



Torby 

i plecaki



Antybakteryjny 

plecak na laptopa 15 "

Plecak na laptopa 15,6" 

z kieszenią sterylizującą

Kieszeń sterylizująca zabija
99,9% bakterii na

umieszczonych wewnątrz
przedmiotach. 



Antybakteryjna torba poliestrowaAntybakteryjny  worek ze sznurkiem
ISO 20743 ISO 20743



kubki 

i butelki



antybakteryjny kubek termiczny antybakteryjny plastikowy kubek
Zawiera technologię przeciwbakteryjną
Biomaster, która hamuje wzrost szkodliwych
mikroorganizmów na powierzchni.

Pojemność
350 ml.

ISO 22196

Pojemność
350 ml.

Materiał: plastik PP.



antybakteryjna butelka sportowa
Spełnia wymagania normy ISO 22196, nie
zawiera BPA.

Pojemność
600 ml.

Pojemność
350 ml.

antybakteryjna butelka sportowa
Spełnia wymagania normy ISO 22196, nie
zawiera BPA.



antybakteryjna butelka sportowa

Butelka ze stali nierdzewnej z bambusową
pokrywką i paskiem do noszenia.

Pojemność
600 ml.

Pojemność
750 ml.

antybakteryjna butelka sportowa

Butelka ze stali nierdzewnej z bambusowym
elementem.



inne 

produkty



wskaźnik temperatury ciała automatyczny dozownik

Automatyczny dozownik na czujnik ruchu. Pojemność 45 ml.
Ładowany przez USB, kabel USB typu C w komplecie.



antybakteryjna pamięć USB

Służy do otwierania drzwi, naciskania przycisków wind,
sygnalizacji świetlnej, bankomatów, bez ich dotykania.

Bezdotykowy brelok

Pamięć flash USB 4 GB z metalową osłoną.



antybakteryjny głośnik bezprzewodowy

Odtwarzanie muzyki do 3 godzin.

Ponowne naładowanie w 1,5 godziny.

Produkt został wykonany z materiału, który
został poddany działaniu przeciwbakteryjnego
środka Biomaster.

ISO 22196

Kabel micro USB z TPE bez dodatku PVC 
w komplecie.



Ładowarka bezprzewodowa 5w

sterylizator uv-c

Ładowarka bezprzewodowa 5w

sterylizator uv-c



Ładowarka indukcyjna

sterylizator uv-c
Maksymalna moc wyjściowa: 2000 mA.

Port USB do ładowania 2 urządzeń jednocześnie
( 1 bezprzewodowo i 1 za pomocą kabla).

Kabel USB w zestawie.

Materiał: plastik ABS.



antybakteryjna

bezprzewodowa mysz 

 komputerowa

antybakteryjna 

podkładka pod mysz 

Antypoślizgowy spód.

antybakteryjny 

power bank 

Starcza na trzykrotne naładowanie
telefonu.



Taśma samoprzylepna.

antybakteryjny

wielofunkcyjny uchwyt do

telefonu

antybakteryjna 

zaślepka na kamerę

antybakteryjny 

uchwyt do telefonu

uchwyt do selfie
żeton do wózka
stojak na telefon
obrotowy antystres

4 funkcje:



antybakteryjna słomka

wielokrotnego użytku

antybakteryjne słuchawki

bluetooth

antybakteryjna smycz

Składana w etui.



antybakteryjne pudełko śniadaniowe 

Składa się z dwóch części: 2 X 700 ml. W komplecie
sztućce: łyżka, nóż i widelec połączone paskiem.
 Spełnia wymagania normy ISO 22196.

antybakteryjny zestaw piśmienniczy

Antybakteryjny zestaw piśmienniczy w plastikowym
etui. Zawiera: plastikowy długopis z niebieskim
wkładem, ołówek mechaniczny, linijkę oraz gumkę. 



antybakteryjna Osłona na twarz

Antybakteryjna osłona na twarz i szyję, komin.
Spełnia wymagania normy ISO 20743.

antybakteryjna linijka i ołówek



antybakteryjne pudełko na tabletki

Pudełko na tabletki z trzema przegródkami. Zgodne
z ISO 22196.

antybakteryjne JOJO

Antybakteryjne jo-jo. Spełnia wymagania normy ISO
22196.



ADRES EMAIL
biuro@tech-media.pl

TELEFON
+48 22 122 13 00

Kontakt
SKONTAKTUJ  S IĘ  Z

NAMI !

C h c e s z  d o w i e d z i e ć  s i ę  w i ę c e j  o  k o n k r e t n y m  p r o d u k c i e ?

mailto:mariusz.niepsuj@biurpap.pl

