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Scanner Χεριών Ανίχνευσης μικροβιακού φορτίου 

 

Η HandInScan είναι μια Ουγγρική Τεχνολογική εταιρεία που προσφέρει μια καινοτόμο λύση για τη μείωση 

των νοσοκομειακών λοιμώξεων ελέγχοντας και αναπτύσσοντας την τεχνική απολύμανσης των χεριών. Στα 

περισσότερα νοσοκομεία, η πιθανότητα επαφής με λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη 

εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλή σε παγκόσμιο επίπεδο (7%), όμως αυτός ο αριθμός μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά με τη σωστή υγιεινή των χεριών. Ο ιός του COVID-19 μεταδίδεται ευκολότερα σε νοσοκομεία και 

χώρους υγειονομικής περίθαλψης και η σωστή υγιεινή των χεριών είναι το κλειδί για την πρόληψη της 

εξάπλωσης του. Το σύστημα της HandInScan, Semmelweis μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της 

επιδημίας του COVID-19 μειώνοντας τις λοιμώξεις λόγω της ελλιπούς υγιεινής των χεριών. Ο σαρωτής 

χεριών Semmelweis προσφέρει στους εργαζόμενους του νοσοκομείου άμεση οπτική, αντικειμενική και 

προσωπική ανατροφοδότηση της τεχνικής υγιεινής των χεριών τους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της 

ψηφιακής απεικόνισης. Το σύστημα παρέχει οφέλη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των λοιμώξεων σε 

πραγματικό χρόνο, παρέχοντας σύστημα αναφοράς που διασφαλίζει την παρακολούθηση των παραγόντων 

κινδύνου της υγιεινής των χεριών. 

 

Το Semmelweis Scanner μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μονάδες και τμήματα σχετικά με το COVID-19 (πριν 

εισέλθει στο δωμάτιο ύποπτος ή επιβεβαιωμένος ασθενής με COVID-19, για τα μέλη της οικογένειας του, τους 

επισκέπτες και το προσωπικό), σε μονάδες φροντίδας εξωτερικών ασθενών και στην εκπαίδευση των 

ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά με τη σωστή υγιεινή των χεριών.   

 

Πλεονεκτήματα: Το Semmelweis Scanner βασίζεται στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψηφιακής απεικόνισης 

της HandInScan, η οποία έχει δοκιμαστεί σε πολλά νοσοκομεία (Βέλγιο, Χον Κονγκ). Είναι ιδανικό για 

εκπαίδευση υγιεινής χεριών για όλους τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη κάθε τμήματος. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Ο στόχος της  HandInScan είναι να αναπτύξει B2B συνεργασίες με Ελληνικές 

Τεχνολογικές Εταιρείες διανομής για το προϊόν που διαθέτει. 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

 

HAND IN SCAN 
 

 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/hand-in-scan-semmelweis-scanner/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 
Συσκευή Απολύμανσης Αέρα 
 
Η KONTASET είναι μια Ουγγρική Τεχνολογική εταιρεία που προσφέρει μια μοναδική συσκευή καθαρισμού 

αέρα, το Corona Buster Air Purifier, για την πρόληψη μόλυνσης του ιού COVID-19. Το Corona Buster Air 

Purifier είναι πιστοποιημένο από την ΕΕ και εξασφαλίζει 99,9% προστασία από τους ιούς SARS-CoV-2. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Νοσοκομεία, βιομηχανικές μονάδες, Σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 

γραφεία επιχειρήσεων, εμπορικά κέντρα και εγκαταστάσεις εμπορικής δραστηριότητας , Υπηρεσίες,  

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια για την παροχή προστασίας από τους ιούς SARS-CoV-2. 

Το Corona Buster Air Purifier παρέχει «έξυπνο» καθαρισμό του αέρα με 8 επίπεδα προστασίας και αυτόματη 

λειτουργία 24 ωρών με συστήματα παρακολούθησης. Η λειτουργία απολύμανσης του αέρα γίνεται με τη χρήση 

όζοντος με βιομηχανικού τύπους εξοπλισμού και με χρήση λειτουργίας εξαερισμού. Η συσκευή διαθέτει 6 

επιπλέον λειτουργίες όπως η έξυπνη απολύμανση όζοντος, η χρήση  θερμοκάμερας για τη μέτρηση πυρετού, 

απολυμαντικό χειρός με φωτοκύτταρο, τον έξυπνο αερισμό, την εμφάνιση χαρακτηριστικών της ποιότητας του 

αέρα και το σιωπηλό συναγερμό στην αναφορά ιών στο χώρο.  

Πλεονεκτήματα:  H KONTASET παρέχει εγγύηση και σέρβις σε κάθε χώρα μέσω απομακρυσμένης 

παρακολούθησης και εξοπλισμό για 3 χρόνια.  Η συσκευή Corona Buster έχει δοκιμαστεί σε περισσότερα από 

1000 σημεία μέσα σε Κινέζικα Νοσοκομεία και δημόσιους χώρους. Η δυνατότητα καθαρισμού του αέρα κάθε 

συσκευής αφορά κλειστούς χώρους με χωρητικότητα όγκου 300-500 m³. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Ο στόχος της  KONTASET είναι να αναπτύξει B2B συνεργασίες με Ελληνικές 

εταιρείες διανομής για να διαθέσει το προϊόν της στην ελληνική αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTASET 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/kontaset-smart-purifying-air-device/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 
 

Φωτοκαταλυτική αντιμικροβιακή Απολύμανση Επιφανειών 

 

Η Resysten είναι μια Ουγγρική εταιρεία που παρέχει ένα καινοτόμο σύστημα απολύμανσης για κάθε 

είδους επιφάνεια, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό φωτοκαταλυτικό σύστημα επικάλυψης βασισμένο σε 

ένα μοναδικά ανεπτυγμένο χημικό διάλυμα. Χάρη στην πρόσφατη έρευνα της Resysten η ειδική 

επικάλυψη ενσωματώνεται στην επιφάνεια σε μοριακό επίπεδο, επομένως δεν μπορεί να αφαιρεθεί 

με συμβατικές μεθόδους καθαρισμού και παραμένει ενεργό συνεχώς έως και για ένα έτος. Αυτές οι 

δύο μοναδικές ιδιότητες του συστήματος έχουν ως αποτέλεσμα να προστατεύουν τους χρήστες και το 

περιβάλλον από μολύνσεις, και αποτρέπει την εξάπλωση επιδημιών όπως ο COVID-19. Επιπλέον 

καθαρίζει τον αέρα και εξουδετερώνει τις οσμές και τα επιβλαβή αέρια μετατρέποντάς τα σε αβλαβείς 

ουσίες μόλις έρθουν σε επαφή με το φως.  

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο επιφάνειας χωρίς να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της ενώ 

οι περιοχές που έχουν απολυμανθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 30 λεπτά μετά την εφαρμογή. 

Εφαρμόζεται σε  λαβές βρύσης, dispenser, χερούλια από πόρτες, επιφάνειες κουζίνας και τουαλέτας, 

πάτωμα, τοίχους, χειρολαβές και επιφάνειες μέσων μαζικής μεταφοράς, γραφεία και έπιπλα, υαλοπίνακες, 

μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες, και σε πληθώρα άλλων επιφανειών.. Η Resysten έχει 

πραγματοποιήσει απολυμάνσεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Νοσοκομεία, Ιατρικά κέντρα, 

Ασθενοφόρα, Εμπορικά κέντρα, Εστιατόρια, Supermarket, Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γυμναστήρια, κ.α. 

 

Πλεονεκτήματα: Μειώνει σημαντικά τις εκπομπές VOC (πτητική οργανική ένωση), παραμένει ενεργό για 

τουλάχιστον 6-12 μήνες παρέχοντας συνεχή προστασία, η επικαλυμμένη επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί 

με αλκαλικά ή όξινα απορρυπαντικά χωρίς να χάνεται η απολυμαντική δράση της επικάλυψης. Είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον καθώς αποτελείται από φυσικά συστατικά, ενώ είναι ασφαλές στη χρήση καθώς 

εφαρμόζεται με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ψεκασμού. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της Resysten είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

RESYSTEN 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/resysten-photocatalytic-coating-system-chemical-solution/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

Απολύμανση Νερού 

 

Η VINYL είναι μια μεγάλη Ουγγρική εταιρεία παραγωγής χημικών προϊόντων. Στις εργοστασιακές 

εγκαταστάσεις της παράγονται σύνθετα χημικά προϊόντα αέριου χλωρίου, ιωδίου ενώ  εξειδικεύεται στην 

παραγωγή χημικών σκευασμάτων για την επεξεργασία και την απολύμανση του νερού. Στην εποχή του 

COVID-19 , τα προϊόντα απολύμανσης του νερού είναι εξαιρετικής σημασίας και η VINYL προσφέρει μια 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων απολύμανσης νερού κατάλληλα για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και 

δεξαμενές, αλλά και ειδικές χρήσεις για πισίνες κολύμβησης, πισίνες Ξενοδοχείων και χώρων Ευεξίας καθώς 

και μια σειρά απολυμαντικών προϊόντων για επιφάνειες επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων. 

 

Λύσεις-Προϊόντα Απολύμανσης Νερού 
 

CHLORINE GAS: Το αέριο χλώριο είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό νερού, που 

χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία πόσιμου νερού. Είναι φθηνό και αποτελεσματικό. Διαβάστε 

Περισσότερα 
 

SODIUM-HYPOCHLORITE: Το υποχλωριώδες νάτριο είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό 

για νερό και επιφάνειες. Η VINYL παράγει υποχλωριώδες νάτριο σε πολλές διαφορετικές ποιότητες και 

συγκεντρώσεις ενώ οι διαθέσιμες συσκευασίες τους κυμαίνονται από δοχεία 5l έως 24t φορτηγό ή κοντέινερ. 

Διαβάστε Περισσότερα 
 

LIME CHLORID: Ισχυρό απολυμαντικό σε στερεή μορφή, συσκευασμένο σε σάκους των 25 κιλών. Παρόμοια 

αποτελέσματα με το υποχλωριώδες νάτριο, κύριο πλεονέκτημα είναι ότι δεν αποσυντίθεται τόσο γρήγορα, έχει 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και είναι σε στερεή μορφή, μπορεί εύκολα να συσκευαστεί σε μικρότερες μονάδες, 

εάν χρειάζεται. Διαβάστε Περισσότερα 

 

Απολυμαντικά επιφανείας 
 

AQUAHIP: Τα απολυμαντικά επιφανείας της VINYL είναι η ιδανική λύση για οικιακή, επαγγελματική και 

βιομηχανική χρήση. Είναι αποτελεσματικά έναντι ιών, μυκήτων και βακτηρίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, Ξενοδοχεία, Κουζίνες, Εστιατόρια, Κρεοπωλεία και χώρους υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Διαβάστε Περισσότερα 

 

Πλεονεκτήματα: Η VINYL ξεχωρίζει για την ποιότητά της στα χημικά προϊόντα, την αξιοπιστία και την πολυετή 

πείρα της ενώ παρέχει πλήρη εξυπηρέτηση (αποστολή, συντήρηση, ενημέρωση χρήσης). 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της VINYL, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες διανομής 

και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα 

 

 

 

VINYL 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.vinyl.hu/en/Chemical_products_and_solutions/Chlorine_gas.html
https://www.vinyl.hu/en/Chemical_products_and_solutions/Chlorine_gas.html
https://www.vinyl.hu/en/Chemical_products_and_solutions/Sodium_hypochlorite.html
https://hepa.hu/uploads/3dbad4bd5dfdb7987922c622ebb9d633.pdf
https://www.vinyl.hu/en/Chemical_products_and_solutions/Surface_disinfection.html
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/vinyl-water-disinfection-solutions/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 
 

 

 

Αυτο-απολυμαντικές επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων 

 

Η GRABOPLAST είναι μια Ουγγρική εταιρεία κατασκευής δαπέδων που ακολουθώντας τις νέες απαιτήσεις 

της πανδημίας COVID-19 και χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών έρευνας, δημιούργησε 

τα καινοτόμα αυτο-απολυμαντικές επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων που εξαλείφουν βακτήρια και ιούς. 

Η αντιβακτηριδιακή επιφάνεια SILVER KNIGHT (παγκόσμια πατέντα της GRABOPLAST) αποτελεί τη λύση 

για κάθε κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος χάρη στην ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια  που εξαλείφει 

μικροοργανισμούς, όπως ιούς και βακτήρια χωρίς τη χρήση χημικών. Η απολυμαντική δραστηριότητα του νέου 

τοιχώματος επιτυγχάνεται με μια γραμμή διπλής άμυνας: η πρώτη γραμμή είναι ένα φυσικό αντιβιοτικό, το ιόν 

αργύρου και η δεύτερη γραμμή είναι ένα προστατευτικό στρώμα που ενεργοποιείται με το φως, που βοηθά 

στη μετατροπή των επιβλαβών ουσιών σε αβλαβείς ενώσεις. Η χρήση των αντιβακτηριδιακών επιφανειών 

της GRABOPLAST συνιστάται σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και εργαστήρια, σχολεία και 

γηροκομεία. 

Η GRABOPLAST παρέχει επιπλέον προϊόντα ιατρικής φροντίδας όπως το αδιάβροχο κάλυμμα στρώματος 

και δύο εξειδικευμένες σειρές απολυμαντικών για επιφάνειες και για την υγιεινή των χεριών. Το GRABIMED 

C/F είναι ένα προστατευτικό στρώματος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα καθώς η αδιάβροχη 

επιφάνειά του εμποδίζει τη μόλυνση του στρώματος. 

Η επαγγελματική σειρά απολυμαντικών για επιφάνειες GRABOSEPT αποτελείται από άχρωμα καθαριστικά 

με βάση την αιθανόλη για άμεσα απολυμαντικά αποτελέσματα σε κάθε επιφάνεια. Η σειρά απολύμανσης 

χεριών έχει βάση το οινόπνευμα (70%), περιέχει προστατευτικό παράγοντα για το δέρμα προστατεύοντας από 

κάθε μικρόβιο και ιό. 

Πλεονεκτήματα: Όλες οι αντιβακτηριδιακές επιφάνειες της GRABOPLAST, έχουν ισχυρή αντοχή σε ολίσθηση 

σε ξηρές και υγρές συνθήκες, αντοχή στη φωτιά, ηχοαπορρόφηση και αντοχή σε χημικά. Είναι εύκολα στην 

εγκατάσταση, στον καθημερινό καθαρισμό ενώ είναι 100% ανακυκλώσιμα. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της GRABOPLAST, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

GRABOPLAST 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/graboplast-antibacterial-and-anti-virus-coverings/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 
 

Βιομηχανικά Απολυμαντικά 

 

Η INNOVENG είναι μια Ουγγρική εταιρεία παραγωγής Χημικών καθαριστικών που προσφέρει 

εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού για όλες τις βιομηχανίες. Τα προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής της,  

εξαλείφουν όλους τους μικροβιολογικούς κινδύνους. Σύμμαχος κάθε επιχείρησης στην τρέχουσα πανδημία 

του COVID-19 , η INNOVENG παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθαρισμού και υγιεινής για την 

πρόληψη της μόλυνσης των ιών από κάθε επιφάνεια αλλά και από το ανθρώπινο σώμα. Τα προϊόντα της 

INNOVENG, καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες καθαρισμού για όλους  τους χώρους στους τομείς της 

Υγείας, Φαγητού, Βιομηχανικής Παραγωγής, Καλλυντικών και χώρων Ευεξίας.  

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τα προϊόντα των σειρών 

INNO-SEPT & LILLA-SEPT, καθώς και οι δύο προστατεύουν από βακτηριοκτόνα (MRSA), μυκητοκτόνα, 

μυκοβακτηρίων φυματίωσης, ιοκτόνα (ενθυλακωμένοι ιοί συμπεριλαμβανομένου H5N1), ιό της ηπατίτιδας Β. 

Η INNOVENG παρέχει και μια ξεχωριστή σειρά προϊόντων για την υγιεινή των χεριών και των απλών 

οικιακών επιφανειών. Με βάση το οινόπνευμα παρέχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπως τα απολυμαντικά 

τζελ, υγρά απολυμαντικό διάλυμα και μαντηλάκια. 

 

Πλεονεκτήματα:  Κατασκευάζει αποκλειστικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η παραγωγή και ανάπτυξη των 

οποίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, ενώ τα προϊόντα της 

πιστοποιούνται σε συνεχή βάση. Καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες καθαρισμού για τομείς της Υγείας, 

Φαγητού, Βιομηχανικής Παραγωγής, Καλλυντικών και χώρων Ευεξίας. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της INNOVENG, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVENG 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/innoveng-hygiene-solutions/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 
 

Στολές Προστασίας και Μάσκες 

 

Η REX-SAN είναι μια Ουγγρική εταιρεία Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων. Ακολουθώντας τις 

νέες απαιτήσεις της εποχής του COVID-19 και την αλματώδη και συνεχή  ζήτηση για προστατευτικά είδη η 

REX-SAN παράγει και εμπορεύεται ειδικές στολές προστασίας anti-COVID-19 αλλά και 

επαναχρησιμοποιήσιμες μάσκες διαφόρων ειδών. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ anti-COVID-19: 

Φτιαγμένες από 100% πολυπροπυλένιο με εξαιρετικά ελαφρύ βάρος (60 gr / m2), μη υφασμένες και διαθέσιμες 

σε πλήθος χρωμάτων όπως λευκό, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε και πολλά μεγέθη (S, M, L, XL, XXL, XXXL). 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

Επαναχρησιμοποιούμενες Μάσκες προσώπου που πλένονται, φτιαγμένες από 100% βαμβάκι, με δυνατότητα 

παρασκευής με 1, 2 ή 3 προστατευτικά στρώματα  και δυνατότητα προσθήκης στρώσης φιλτραρίσματος στο 

εσωτερικό. Σε επιλογή χρωμάτων και μεγεθών (ενηλίκων -παιδικές). 

 

Πλεονεκτήματα: Δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων customized ανάλογα με τις ανάγκες του 

πελάτη ή του χονδρεμπόρου.  

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της REXSAN είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

Ιατροτεχνολογικές εταιρείες και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

REX-SAN 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/rex-san-isolation-coveralls-solution/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 
 

Μάσκες 

 

Η Ουγγρική εταιρεία NARDIS, σε συνεργασία με την εταιρεία Freudenberg, ακολουθώντας την αυξανόμενη 

και συνεχή  ζήτηση για προστατευτικά είδη εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, ανέπτυξε τη μάσκα 

προσώπου Evolon®, μια επαναχρησιμοποιήσιμη μάσκα προσώπου φτιαγμένη από μικροΐνες. Έχει 

ιδιαίτερα απαλή υφή, είναι ελαφριά, με εξαιρετική αντοχή. Το υψηλής τεχνολογίας κλωστοϋφαντουργικό 

ύφασμα τους είναι φτιαγμένο από υπερ-μικρο-ίνες, έως και 200 φορές λεπτότερες από τα ανθρώπινα 

μαλλιά, με πυκνή και συμπαγή δομή, με άριστες ιδιότητες φιλτραρίσματος. Χάρη στην εσωτερική δομή των 

μικροϊνών, δημιουργούνται εκατομμύρια «μικρο» κανάλια μέσω των οποίων μπορεί να ρέει ο αέρας. 

Με βάση την ποιότητα του υφάσματος Evolon® αυτό το προϊόν μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη λύση 

ασφάλειας στην καθημερινή ζωή και είναι ιδανική λύση για όλους τους χώρους εργασίας. Οι μάσκες 

προσώπου πλένονται, αποτελώντας έτσι μια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση. Το προϊόν 

συσκευάζεται ανά τεμάχιο. 

 

Πλεονεκτήματα: Το ύφασμα μικροϊνών Evolon® έχει λάβει το σήμα Oeko-Tex που πιστοποιεί ότι είναι 

απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες και είναι κατάλληλο και για το δέρμα  μωρού. Στο Evolon® έχει 

απονεμηθεί η ανεξάρτητη σφραγίδα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών Αλλεργίας (ECARF). Με 

επιδόσεις μεγάλης διάρκειας, το ύφασμα μικροϊνών Evolon® προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής ενώ 

συμβάλλει στη μείωση των αποβλήτων στο περιβάλλον μας. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της NARDIS, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARDIS 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/en/matchmaking-platform/business-listing/anti-covid-19-en/nardis-microfiber-face-masks/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 

 
Απολυμαντικό 

 

Ο Όμιλος MOL είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κεντρική-

Ανατολική Ευρώπη. Έχει παραγωγή σε 13 χώρες ενώ διαθέτει σε διεθνές επίπεδο εργατικό δυναμικό άνω 

των 25.000 ατόμων, λειτουργώντας 4 διυλιστήρια, 2 εργοστάσια πετροχημικών και περισσότερους από 2000 

σταθμούς καυσίμων. Η MOL Group ξεκίνησε την παραγωγή απολυμαντικών χεριών και επιφανειών 

συμμετέχοντας ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις και στις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν για την προστασία 

από την επιδημία του COVID-19. Το Εργαστήριο της MOL λειτουργεί 24 ώρες / 7μέρες την εβδομάδα, 

παράγοντας ημερήσιο όγκο προϊόντος περίπου 50.000 λίτρων - επιτρέποντας στη MOL να συμβάλει 

ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής που απαιτούνται την του COVID-19. 

Το MOL Hygi Fluid είναι ένα υγρό χειρός που δρα κατά των βακτηρίων, των μυκήτων και των ιών 

συμπεριλαμβανομένου και του COVID-19. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο και να εφαρμοστεί απευθείας 

στο ανθρώπινο δέρμα. Η χρήση του αποδίδει εξαιρετική απολύμανση των χεριών και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  σε κάθε σπίτι, στα σχολεία και σε κάθε δημόσιο χώρο. Ακόμα και με συχνή χρήση, δεν 

στεγνώνει το δέρμα και παραμένει προστατευμένο. 

 

Πλεονεκτήματα: Είναι εύκολο στη χρήση καθώς μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στο δέρμα, δεν περιέχει 

χλώριο ενώ ακόμη και με συχνή χρήση, δεν στεγνώνει το δέρμα.   Το Εργαστήριο παραγωγής αντισηπτικού 

της MOL λειτουργεί 24 ώρες / 7μέρες την εβδομάδα, παράγοντας τεράστιες  ποσότητες που καλύπτουν άμεσα 

τις ανάγκες κάθε αγοράς. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της MOL , είναι η ευρεία εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

MOL 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/mol-hygi-fluid/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 
 

Απολυμαντικό 

 

Η ULTRAGEL είναι μια μεγάλη Ουγγρική εταιρεία παραγωγής Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κατέχοντας την 

3η  θέση σε παραγωγική ικανότητα για GEL υπερήχων στον κόσμο. Με το 95% των συνολικών πωλήσεων 

της από τις εξαγωγές, η ULTRAGEL διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών εργαλείων και εξοπλισμού, με βασική 

γκάμα προϊόντων της τα προϊόντα υπερήχων. Ακολουθώντας τις νέες απαιτήσεις του COVID-19 και καθώς η 

απολύμανση των χεριών συνιστάται για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος λοίμωξης, η ULTRAGEL ανέπτυξε το 

απολυμαντικό χεριών HiGel. Το HiGel διατηρεί τα χέρια ασφαλή και η συχνή χρήση του μπορεί να 

αποτρέψει τις ιογενείς ασθένειες. Έχει 70% οινόπνευμα και εργαστηριακές δοκιμές έχουν αποδείξει την 

αποτελεσματικότητα του έναντι βακτήρια, MRSA, μύκητες και ιούς. Το HiGel είναι μια εξαιρετική μέθοδος 

καθαρισμού όπου δεν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού με νερό (τουρίστες, στρατιώτες κ.λπ.). Ιδανικό για 

νοικοκυριά, νοσοκομεία, γηροκομεία, νηπιαγωγεία, αθλητικά συγκροτήματα και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

  

Πλεονεκτήματα: Το HiGel προσφέρει εξαιρετική υγιεινή απολύμανσης χεριών όπου απαιτείται 

αποστειρωμένη υγιεινή. Αφήνει τα χέρια αναζωογονημένα με ένα ευχάριστο άρωμα λεμονιού, χωρίς κολλώδη 

υπολείμματα ενώ χάρη στα πρόσθετα συστατικά του, διατηρεί το δέρμα απαλό. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της ULTRAGEL είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

Ιατροτεχνολογικές εταιρείες και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

ULTRAGEL 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/ultragel-hand-sanitizer/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f

