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With over 60 years of experience in the 
clothing manufacturing industry, Alison 
Hayes has expanded its horizons with 
SYNEK, the protective equipment line 
for healthcare workers.

Since its launch, SYNEK has become a 
strategic player in the fight against the 
COV19 and the protection of medical 
staff across Europe.

We believe in the power of innovation, 
high-quality, reliable products and trust 
for long-standing partnerships that can 
have a real impact in the healthcare 
industry.

With our experience in textile 
manufacturing and in-house production 
facilities based in Romania, we design 
and produce a comprehensive portfolio 
of essential medical and protective 
equipment items at the highest 
European standards.

We manufacture under ISO 13485:2016 

Quality Management 

Cu 

System

peste 60 de ani de experiență în 
industria producției textile, Alison Hayes 
și-a extins activitatea prin SYNEK, 
brandul dedicat echipamentelor de 
protecție pentru personalul medical.

De la lansarea acestuia, SYNEK a devenit 
un jucător strategic în lupta împotriva 
COVID-19 și un partener de încredere 
pentru protecția cadrelor medicale din 
Europa.

Credem cu tărie în puterea inovației și 
calității pentru a livra cele mai sigure 
produse, a construi parteneriate solide 
cu clienții noștri și a avea un impact în 
domeniul medical. Cu experiența noastră 
în industria textilă și infrastructura 
internă de producție din România, 
fabricăm o gamă largă de echipamente 
medicale de protecție la cele mai înalte 
standarde, conforme la nivel European.

Producem sub sistem de management 
certificat ISO 13485:2016

ABOUT US

si  ISO 9001:2015ISO 9001:2015 



OUR PRODUCTS
PRODUSELE NOASTRE

FACIAL PROTECTION
PROTECȚIE FACIALĂ

5 |  SURGICAL MASKS - Type IIR
    Mască Chirurgicală (Tip IIR)
6 |  SURGICAL MASKS - Type II
    Mască Chirurgicală (Tip II)
7 |  PROCEDURAL MASKS WITH TIES
    Mască Procedurală Cu Legături
8-9 |  DISPOSABLE FACE MASK FOR  
    CHILDREN (TYPE II)
   Mască Facială Pentru Copii (Tip  II)

SURGICAL   GOWNS
HALATE CHIRURGICALE

11 |  SSMMS DOCTOR FILTER SUIT 
    (STANDARD PERFORMANCE)
    COSTUM DE FILTRU SMMS
    (Performantă standard)
12 |  STANDARD PERFORMACE   
    SURGICAL GOWN
    HALAT CHIRURGICAL      
    (Performantă standard) 
13 |  STANDARD PERFORMACE   
    SURGICAL GOWN - STERILE
    RHALAT CHIRURGICAL    
    (performantă standard) - Sterile
14 |  HIGH PERFORMANCE 
    SURGICAL GOWN
    HALAT CHIRURGICAL    
    (performantă ridicată)
15 |  HIGH PERFORMANCE 
    SURGICAL GOWN - STERILE
    HALAT CHIRURGICAL    
    (performantă ridicată) - Sterile

DISPOSABLE TEXTILE
TEXTILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
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|  SURGICAL CAP WITH TIES

 

   Bonectă chirurgicală cu legături 

22 
 
23 
 
24  

|  BED SETS

 

   Seturi De Pat 

 

   BLANKET COVERS

 

   Husă De Pilotă

25 

|  PILLOWCASES

 

   Husă De Pernă

26 

   BED COVERS

 

   Husă De Pat

27  

|  ABSORBENT PADS  

 

   (ADULTS & KIDS)

 

   CEARCEAFURI ABSORBANTE   

 

   (ADULȚI Şi COPII)
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|  VISITOR GOWN
   Halat De Vizitator
|  VISITOR GOWN
   Halat De Vizitator

|  SURGICAL BOUFFANT CAP 
   Bonectă chirurgicală bufanta

|  BLUE NITRILE GLOVES
   MANUSI ALBASTRE DE NITRIL
|  BLACK NITRILE GLOVES
   MANUSI NEGRE DE NITRIL

|  BLUE VIOLET NITRILE GLOVES
   MANUSI VIOLET DE NITRIL















SINGLE USE SURGICAL  

HALATE CHIRURGICALE

GOWNS & STAFF CLOTHING 

SI IMBRACAMINTE PERSONAL MEDICAL
DE UNICA FOLOSINTA
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SSMMS DOCTOR FILTER SUIT 
COSTUM DE FILTRU SSMMS

The single-use SSMMS filter suit is a protective 
garment designed for general medical use 
that ensures the protection of healthcare 
workers against the transfer of infectious 
agents.

The product is made of 2 pieces, a pair of 
pants and a tunic (with 3 frontal pockets), 
made from high quality, skin
friendly, multilayer non-woven fabric, that is 
easy to equip and comfortable to wear.

Costumul de filtru SSMMS este un dispozitiv 

medical de unică folosință, recomandat utilizării 

medicale generale, care asigură protecția 

eficientă a personalului medical și de intervenție 

împotriva transferului de agenți infecțioși.

Produsul este compus din 2 piese, pantaloni și 

bluză (care dispune de 3 buzunare frontale), 

confecționate din polipropilenă multistrat non-

iritabilă, fiind ușor de îmbrăcat și comod de 

purtat.

easily accessible 
front pockets

buzunare frontale ușor 
accesibile

straps for a secure and
adjustable fixing

șnur pentru prindere 
sigură și reglabilă

guler în V pentru 
echipare rapidă

V-shaped neck line, 
easy to equip

Material 35 gr/m² SSMMS
Material

NoSterile
NuSterile

Sleeve Type  
Tipul mânecii scurtă

Inchidere snur

Rezistență la scămoșare

Short

Closure Straps

Low Lint
2.94 IPM

Class
I

Class

Type
Tip

Standard 
Performance
performantă 
standard

SR EN 13795-2

ISO 13485:2016

Bacterial dry 
penetration

Penetrarea bacteriană 
(uscată) 

11 CFU g/cm²

Burst (Dry)
Rezistență la rupere 

(mediu uscat)
168 kPa

Tensile (Wet) 
Rezistență la tracțiune 

(mediu ud)  

84.4 N Md / 
47.9 Cd

INSTRUCTION FOR USE 

STANDARD PERFORMANCE
PERFORMANTĂ STANDARD



STANDARD PERFORMACE SURGICAL GOWN
HALAT CHIRURGICAL (performantă standard)

The single-use surgical gown is a  
protective garment designed for general 
medical use that ensures the protection of 
healthcare workers against the transfer of 
infectious agents. 

The product creates a barrier through 
5 layers of high quality, skin friendly non-
woven fabric.

The back closure with left-right laces and 
subsequent Velcro fixture on the neck  

ensures an effective sealing on the body.

Halatul chirurgical ranforsat este un dispozitiv 

medical care asigură protecția eficientă a 

personalului medical și de intervenție împotriva 

transferului de agenți infecțioși, recomandat 

în special pentru proceduri ambulatorii sau 

operatorii cu grad infecțios înalt.

Produsul de unică folosință asigură protecție 

prin cele 5 straturi protectoare din polipropilenă 

multistrat de înaltă calitate cu ranforsare în 

zona mânecilor și a pieptului. Închiderea tip 

velcro asigură echiparea facilă a cadrelor 

medicale și etanșarea halatului pe corp. 

hook-and-loop 
velcro fastener
prindere velcro

straps for safe and
adjustable fixing

șnur pentru prindere 
sigură și reglabilă

elastic 
textile cuffs

manșetă
textilă elastică

secure packaging in an 
controlled environment

împachetare sigură 
în mediu  controlat

from S to XXL Size

35-40 gr/m² Material

de la S to XXL Mărimi

Material SSMMS

Layers
Straturi

5

Microbial cleanliness
Curățenia microbiologică  

68,4 CFU/cm2

Class I

Type

Class IsClasa

Tip

standard 
performance
performanță 
standard

SR EN
SR EN

13795-1

ISO
13485:ISO 2016

Bacterial wet 
penetration

Penetrarea bacteriană 
(mediu ud)

3.6b

Resistance to 
Liquid Penetration

Rezistență la penetrarea 
lichidelor

23.4-30 cmH O
2

Low Lint
2.94 IPM

Rezistență la scămoșare 

Burst (Wet)
Rezistență la rupere 

(mediu ud) 
178 kPa 

Burst (Dry)
Rezistență la rupere 

(mediu uscat)
168 kPa

Tensile (Wet)
Rezistență la tracțiune 

(mediu ud)   

83.6 N Md /
44.8 N Cd

Tensile (Dry)
Rezistență la tracțiune 

(mediu uscat)   

84.4 N Md /
47.9 N Cd

INSTRUCTION FOR USE 

  12   



from S to XXL Size

35-40 gr/m² Material

de la S to XXL Mărimi

Material SSMMS

Layers
Straturi

5

Microbial cleanliness
Curățenia microbiologică  

Sterile EO

Class I

Type

EO steril

Class IsClasa

Tip

standard 
performance
performanță 
standard

SR EN
SR EN

13795-1

ISO
13485:ISO 2016

Bacterial wet 
penetration

Penetrarea bacteriană 
(mediu ud)

3.6b

Resistance to 
Liquid Penetration

Rezistență la penetrarea 
lichidelor

23.4-30 cmH O
2

Low Lint
2.94 IPM

Rezistență la scămoșare 

Burst (Wet)
Rezistență la rupere 

(mediu ud) 
178 kPa 

Burst (Dry)
Rezistență la rupere 

(mediu uscat)
168 kPa

Tensile (Wet)
Rezistență la tracțiune 

(mediu ud)   

83.6 N Md /
44.8 N Cd

Tensile (Dry)
Rezistență la tracțiune 

(mediu uscat)   

84.4 N Md /
47.9 N Cd
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STANDARD PERFORMACE SURGICAL GOWN
HALAT CHIRURGICAL (performantă standard)

The single-use sterile surgical gown is a 
protective garment designed for moderate 
risk exposure situations, providing a barrier 
protection to prevent blood strikethrough 
and fluid contamination through 5 layers of 
high quality, skin friendly non-woven fabric.

The back closure with left-right laces and 
subsequent Velcro fixture on the neck 
ensures an effective sealing on the body.

Halatul chirurgical standard este un dispozitiv 

medical de unică folosință, recomandat utilizării 

medicale generale, care asigură protecția 

eficientă a personalului medical și de intervenție 

împotriva transferului de agenți infecțioși.

Produsul protejează prin cele 5 straturi 

protectoare din polipropilenă multistrat de 

înaltă calitate care nu irită pielea.

Închiderea de tip velcro asigură echiparea facilă 

a cadrelor medicale și etanșarea halatului 

pe corp.

hook-and-loop 
velcro fastener
prindere velcro

straps for safe and
adjustable fixing

șnur pentru prindere 
sigură și reglabilă

elastic 
textile cuffs

manșetă
textilă elastică

secure packaging in an 
controlled environment

împachetare sigură 
în mediu  controlat

Sterile

INSTRUCTION FOR USE 



HIGH PERFORMANCE SURGICAL GOWN
HALAT CHIRURGICAL (performantă ridicată)

The single-use reinforced surgical gown is a 
protective garment intended to be worn by 
medical staff for procedures with medium to 
high infectious risk.

The front and arms of the gowns come 
reinforced with polyethylene (PE), ensuring 
that the critical zones are liquid-resistant.

The back closure with left-right laces and 
subsequent Velcro fixture on the neck 
ensures an effective sealing on the body.

Halatul chirurgical ranforsat este un dispozitiv 

medical care asigură protecția eficientă a 

personalului medical și de intervenție împotriva 

transferului de agenți infecțioși, recomandat 

în special pentru proceduri ambulatorii sau 

operatorii cu grad infecțios ridicat.

Produsul de unică folosință asigură protecție 

prin cele 5 straturi protectoare din polipropilenă 

multistrat de înaltă calitate cu ranforsare în 

zona mânecilor și a pieptului. Închiderea tip 

velcro asigură echiparea facilă a cadrelor 

medicale și etanșarea halatului pe corp. 

INSTRUCTION FOR USE 
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40cm

5
0
cmreinforced areas 

(sleeves and chest)
zone ranforsate
(piept și mâneci)   
  

hook-and-loop 
velcro fastener
prindere velcro

straps for safe and
adjustable fixing

șnur pentru prindere 
sigură și reglabilă

elastic 
textile cuffs

manșetă
textilă elastică

secure packaging in an 
controlled environment

împachetare sigură 
în mediu  controlat

from S to XXL Size

40-45 gr/m² 
Material

de la S to XXL Mărimi

Material
SSMMS; +37gr/m2 
PP-PE Breth

Layers
Straturi

5

Microbial cleanliness
Curățenia microbiologică  

68,4 CFU/cm2

Class
I

Clasa

Type
Tip

High performance
performanță 
ridicată

SR EN
SR EN

13795-1

ISO
13485:ISO 2016

Bacterial wet 
penetration

Penetrarea bacteriană 
(mediu ud)

b6

Resistance to 
Liquid Penetration

Rezistență la penetrarea 

 / Critică

lichidelor

Critical :
154-165 cmH O

2
Non-critical / Non-critică:
84 cmH O

2

Low Lint
2.84 IPM

Rezistență la scămoșare 

Burst (Wet)
Rezistență la rupere 

(mediu ud) 
191 kPa 

Burst (Dry)
Rezistență la rupere 

(mediu uscat)
325 kPa

Tensile (Wet)
Rezistență la tracțiune 

(mediu ud)   

Non-critical / Non-critică: 

176.2 N Md / 
71.1 N Cd

Tensile (Dry)
Rezistență la tracțiune 

(mediu uscat)   

Critical : / Critică

167.7 N Md / 67.8 N Cd
Non-critical / Non-critică:

137.2 N Md / 49.2 Cd



HIGH PERFORMANCE SURGICAL GOWN
HALAT CHIRURGICAL (performantă ridicată)

The single-use high performance surgical 
gown is a sterile protective garment intended 
to be worn by medical staff for surgeries and 
procedures with high infectious risk.

The product creates a barrier through 5 layers 
of high quality, skin friendly non-woven fabric, 
with reinforced areas (sleeves and chest) for 
high fluid volume procedures. 

The back closure with left-right laces and 
subsequent Velcro fixture on the neck ensures 
an effective sealing on the body.

Halatul chirurgical ranforsat este un dispozitiv 

medical care asigură protecția eficientă a 

personalului medical și de intervenție împotriva 

transferului de agenți infecțioși, recomandat 

în special pentru proceduri ambulatorii sau 

operatorii cu grad infecțios ridicat.

Produsul de unică folosință asigură protecție 

prin cele 5 straturi protectoare din polipropilenă 

multistrat de înaltă calitate cu ranforsare în 

zona mânecilor și a pieptului. Închiderea tip 

velcro asigură echiparea facilă a cadrelor 

medicale și etanșarea halatului pe corp. 

INSTRUCTION FOR USE  

 

40cm

5
0
cmreinforced areas 

(sleeves and chest)
zone ranforsate

(piept și mâneci)  
37gr/m2 PP-PE breathable 
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Sterile

hook-and-loop 
velcro fastener
prindere velcro

straps for safe and
adjustable fixing

șnur pentru prindere 
sigură și reglabilă

elastic 
textile cuffs

manșetă
textilă elastică

secure packaging in an 
controlled environment

împachetare sigură 
în mediu  controlat

from S to XXL Size

40-45 gr/m² 
Material

de la S to XXL Mărimi

Material
SSMMS; +37gr/m2 
PP-PE Breth

Layers
Straturi

5

Microbial cleanliness
Curățenia microbiologică  

Sterile EO

Class
I

EO steril

Clasa

Type
Tip

High performance
performanță 
ridicată

SR EN
SR EN

13795-1

ISO
13485:ISO 2016

Bacterial wet 
penetration

Penetrarea bacteriană 
(mediu ud)

b6

Resistance to 
Liquid Penetration

Rezistență la penetrarea 

 / Critică

lichidelor

Critical :
154-165 cmH O

2
Non-critical / Non-critică:
84 cmH O

2

Low Lint
2.84 IPM

Rezistență la scămoșare 

Burst (Wet)
Rezistență la rupere 

(mediu ud) 
191 kPa 

Burst (Dry)
Rezistență la rupere 

(mediu uscat)
325 kPa

Tensile (Wet)
Rezistență la tracțiune 

(mediu ud)   

Non-critical / Non-critică: 

176.2 N Md / 
71.1 N Cd

Tensile (Dry)
Rezistență la tracțiune 

(mediu uscat)   

Critical : / Critică

167.7 N Md / 67.8 N Cd
Non-critical / Non-critică:

137.2 N Md / 49.2 Cd
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VISITOR GOWN
HALAT DE VIZITATOR

The single-use visitor gown is a protective 
garment designed for use in hospitals, 
clinics and medical practices, food and 
non-food processing establishments and 
in sectors with high hygiene requirements. 
The product acts as a barrier against 
potential contaminants in the immediate 
environment, through a high quality, skin 
friendly, multilayer non-woven fabric, with 
antistatic properties and resistance to 
water and vapors.

Halatul de vizitator este un echipament de 

protecție de unică folosință, recomandat pentru 

utilizarea în spitale și clinici, spații de procesare 

a alimentelor și în sectoare cu condiții stricte de 

igienă.

Produsul asigură protecție împotriva 

potențialelor surse de contaminare din mediul 

înconjurător printr-un strat de polipropilenă 

nețesută cu proprietăți antistatice și rezistență 

la apă și vapori.

From M to XXLSize

20-25 gr/m² 
Material

De la M la XXLMărimi

Material
Spunbond
20-25 gr/m² Spunbond

Layers
Straturi

2

Sterile No

Class
I

Sterile nu

Clasa

In acc. with 425/2016 
GAP Certificate

 Certificat GAP
EU Reg.
În conformitate cu 
425/2016 EU Reg

SR EN
SR EN

14126

Water Penetration 
Rezistență la penetrarea 

lichidelor

22.4 cmH O 
2

(35 gsm) 

Surface Resistivity 
Rezistivitate la suprafață

9<2.5x10  Ω

elastic cuff
manșetă elastică

straps for sercure and
adjustable fixing

șnur pentru prindere 
sigură și reglabilă
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VISITOR GOWN
HALAT DE VIZITATOR

The single-use visitor gown is a protective 
garment designed for use in hospitals, 
clinics and medical practices, food and 
non-food processing establishments and 
in sectors with high hygiene requirements. 
The product acts as a barrier against 
potential contaminants in the immediate 
environment, through a high quality, skin 
friendly, multilayer non-woven fabric, with 
antistatic properties and resistance to 
water and vapors.

Halatul de vizitator este un echipament de 

protecție de unică folosință, recomandat pentru 

utilizarea în spitale și clinici, spații de procesare 

a alimentelor și în sectoare cu condiții stricte de 

igienă.

Produsul asigură protecție împotriva 

potențialelor surse de contaminare din mediul 

înconjurător printr-un strat de polipropilenă 

nețesută cu proprietăți antistatice și rezistență 

la apă și vapori.

Size
Mărimi

From M to XXL
De la M la XXL

Material

35-40 
Material

gr/m² 
Spunbond
35-40 gr/m² Spunbond

Layers
Straturi

2

Sterile No

Class
I

Sterile nu

Clasa

In acc. with 425/2016 
GAP Certificate

 Certificat GAP
EU Reg.
În conformitate cu 
425/2016 EU Reg

SR EN
SR EN

14126

Water Penetration 
Rezistență la penetrarea 

lichidelor

22.4 cmH O 
2

(35 gsm) 

Surface Resistivity 
Rezistivitate la suprafață

9<2.5x10  Ω
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SURGICAL CAP WITH TIES
BONETĂ CHIRURGICALĂ CU LEGĂTURI

Single-use medical device made of 
nonwoven material from 35g density, 
polypropylene fibre that enables air 
circulation. The product is designed 
to ensure head and hair protection 
whilst maintaining comfort through the 
adjustable straps. The product ensures the 
safety of both medical staff and the patient 
by reducing the risk of transmission of 
infectious agents.

Boneta chirurgicală este un dispozitiv medical 

de unică folosință realizat din material textil 

nețesut, obținut din fibre de polipropilenă, 

cu densitatea de 35g care permit circulația 

ușoară a aerului. Fiecare bonetă este special 

concepută pentru a asigura protecția părului și 

este prevăzută cu legături, pentru a  fiajustabilă 

pentru forma capului, atât pentru bărbați cât și 

pentru femei.

Size From M to XXL

Material
35 gr/m² SSMMS

Mărimi de la M la XXL

Material

Closure
Închidere  

legături (2x30cm)

Sterile
Steril  

No

Class
I

nu

Clasa

Type
Tip

Standard Performance

SR EN

performanță standard

In acc. with 425/2016 EU Reg & 
2017/745 MDR
în conformitate cu 425/2016 EU 
Reg & 2017/745 MDR

Bacterial dry 
penetration

Penetrarea bacteriană 
(mediu uscat)

89 CFU g/cm² 

Burst (Dry) 
Rezistență la rupere 

(mediu uscat)
72.2 kPa

Burst (Wet) 
Rezistență la rupere 

(mediu umed)
69.2 kPa

Tensile (Dry) 
Rezistență la tracțiune 

(mediu uscat)
65.1 N  trans  / 39.4 N long

Tensile (Wet) 
Rezistență la tracțiune 

(mediu umed)
73.4N  trasv  / 41.3 N long

Water Penetration 
Rezistență la 

penetrarea lichidelor
28.5 cm  H2O / 20 cm  H2O

Low Lint (interior/
exterior)

Rezistență la 
scămoșare (interior/

exterior)

1.38 log 10 / 2.26 log 10
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Ref: AH-DM33-unic size

Made of high-quality polypropylene non-
woven fabric, the single use Surgical 
Bouffant Cap is a non-sterile medical 
device that addresses medical personnel 
by providing protection in the upper part 
of the head (specially designed for long 
hair).

Provides protection to both medical staff 
and patients by reducing the risk of 
transmission of infectious agents from 
Medical Staff to Patients, or from Patients 
to Medical Staff during surgical or 
outpatient procedures

Size From M to XXL

Material
35 gr/m² SSMMS

Mărimi de la M la XXL

Material

Closure
Închidere  

ELASTIC 

Sterile
Steril  

No

Class
I

nu

Clasa

Type
Tip

Standard Performance

SR EN

performanță standard

In acc. with 425/2016 EU Reg & 
2017/745 MDR
în conformitate cu 425/2016 EU 
Reg & 2017/745 MDR

Bacterial dry 
penetration

Penetrarea bacteriană 
(mediu uscat)

89 CFU g/cm² 

Burst (Dry) 
Rezistență la rupere 

(mediu uscat)
72.2 kPa

Burst (Wet) 
Rezistență la rupere 

(mediu umed)
69.2 kPa

Tensile (Dry) 
Rezistență la tracțiune 

(mediu uscat)
65.1 N  trans  / 39.4 N long

Tensile (Wet) 
Rezistență la tracțiune 

(mediu umed)
73.4N  trasv  / 41.3 N long

Water Penetration 
Rezistență la 

penetrarea lichidelor
28.5 cm  H2O / 20 cm  H2O

Low Lint (interior/
exterior)

Rezistență la 
scămoșare (interior/

exterior)

1.38 log 10 / 2.26 log 10
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SURGICAL BOUFFANT CAP
BONETĂ CHIRURGICALĂ BUFANTA

Fabricat din material nețesut din polipropilenă de înaltă calitate,
Capelina Chirurgicala Bufanta de unică folosință este un dispozitiv
medical nesteril care se adresează personalului medical oferind
protecție în partea superioară a capului (special conceput pentru părul lung).

Oferă protecție atât personalului medical, cât și pacienților prin reducerea
riscului de transmitere a agenților infecțioși de la personalul medical
la pacienți sau de la pacienți la personalul medical în timpul
procedurilor chirurgicale sau ambulatoriu
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ABSORBENT PADS 

PRODUCT
PRODUS

ADULTS
CEARCEAFURI 
ABSORBANTE 

ADULȚI

ABSORBENT PADS 
ADULTS

CEARCEAFURI 
ABSORBANTE 

ADULȚI

ABSORBENT PADS
KIDS

CEARCEAFURI 
ABSORBANTE 

COPII

Mărimi
Size

60 x 60 cm 60 x 90 cm 60 x 60 cm

Material
Material

3 LAYERS:
100% PE Film

100% SAP(Super Absorbant Polimer)
Hydrophilic Non-woven Spun bond – biocomp & neat touch

3 STRATURI:
Folie 100% PE

100% PSA (Polimer Super Absorbant)
Material hidrofil nețesut spunbond – este biocompatibil şi oferă o senzație de curat

ABSORBȚIE  
1,700 ml 2,500 ml 1,700 ml

ABSORBENT PADS 
(ADULTS & KIDS)
CEARCEAFURI ABSORBANTE 
(ADULȚI Şi COPII)

The single-use absorbent pads ensure 
surface protection against leackage due 
to its celulose based absorbant layes and 
the waterproof exterior layer made of 
high-quality polyethylene. The product is 
comfortable to use, with a soft touch non-
woven spunbond outer layer that protects 
the skin and reduces humidity discomfort..

Cearceafuri absorbante de unică folosință 

asigură protecția suprafeței împotriva 

scurgerilor datorită straturilor sale absorbante 

pe bază de celuloză și a stratului exterior 

impermeabil din polietilenă de înaltă calitate. 

Produsul este confortabil de utilizat, cu un 

strat exterior din material nețesut, catifelat 

la atingere, care protejează pielea și reduce 

disconfortul cauzat de umiditate.
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1,7 l per absorbant pad 60x60 cm
1,7 l pentru tamponul absorbant  de 60x60 cm

2,5 l per absorbant pad 60x90 cm
2,5 l pentru tamponul absorbant de 60x90 cm

High level of absorbency:
Nivel ridicat de absorbție:

Smooth, skin friendly material
Material moale, prietenos cu pielea

Super Absorbent Polimer
Polimer Super Absorbant

Waterproof layer
Strat impermeabil
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Reference

Size S M L XL

Composition Nitrile

Sterile No

Color Black

Powdered No

Classification
Cat III acc to Reg (EU) 
2016/425

-1303KG

Grade Industrial Grade/
Food Grade

Made of latex-free, powder free, 
quality nitrile material, the non-sterile 
gloves ensure added safety in 
various applications such as 
food processing and manufacturing  
sector

FEATURES:
- Powder free/Latex free
- Excellent chemical splash protection
- Excellent antiviral properties
- Compliance for food-grade requirements
- Resistant to mineral oil, vegetable oil, grease,
  gasoline, diesel oil and many acids.

CARACTERISTICI:
- Fără pudră/Fără latex
- Protectie excelenta la stropire chimica
- Proprietăți antivirale excelente
- Respectarea cerințelor de calitate alimentară
- Rezistent la uleiuri minerale, uleiuri vegetale, 
  grăsimi, benzină, motorină și mulți acizi.
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Reference

Size S M L XL

Composition Nitrile

Sterile No

Color Blue violet

Powdered No

Classification

-1802KG

Grade Medical Grade/
Chemical Grade

Made of latex-free, powder free, 
quality nitrile material, the non-sterile 
gloves ensure added safety in 
various applications such as 
medical purposes, food processing 
and chemical sector

FEATURES:
- Powder free/Latex free
- Extreme low pinhole rate
- Textured fingertips enhance grip and tactile 
   sensitivity
- Excellent antiviral properties
- Excellent chemical splash protection
- Tested for use with 24 chemotherapy drugs
- Skin irritation & sensitization tested
- Superior strength with better puncture resistance

CARACTERISTICI:
- Fără pudră/Fără latex
- Rată extrem de scăzută a găuririi.
- Vârfurile degetelor texturate îmbunătățesc aderența
  și simtul tactil
- Proprietăți antivirale excelente
- Protectie excelenta la stropire chimica
- Testat pentru utilizare cu 24 de medicamente pentru 
  chimioterapie
- Testat pentru iritația și sensibilizarea pielii
- Rezistență superioară cu rezistență mai bună la 
 perforare

Food Grade

sectorul chimic

  
27

   



28







  

NITRILE GLOVES
MANUSI NITRIL

REF COLOUR
CULOARE

SIZE
MĂRIME TYPE PACKAGING UNIT

ÎMPACHETARE

KS-ST-RT021 XS-S-M-L-XL MEDICAL 100 pcs.

KG-1303 FOOD

KG-1802 CHEMICAL

100 pcs.

100 pcs.

BLUE

BLACK

BLUE VIOLET

S-M-L-XL

S-M-L-XL




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

