
PASIŪLYMAS LVRA NARIAMS

UAB „BIO CIRCLE BALTICUM“

Bio Circle Balticum teikia pažangius ir tvarius paviršių valymo sprendimus namams bei Lietuvos ir Europos 

pramonės įmonėms. Pagrindinis mūsų veiklos tikslas – biologiškai aktyvių valymo priemonių, saugių aplinkai, 

gamtai ir žmogui, kūrimas. Vykdydami veiklą, koncentruojamės į modernius, aplinkai draugiškus ir vertę 

kuriančius sprendimus.

Prieš patenkant į rinką, kiekvienas Bio-Circle gamykloje pagamintas produktas kruopščiai ištiriamas nuosavoje 

biotechnologijų laboratorijoje, todėl galite būti visiškai ramūs dėl mūsų teikiamų sprendimų saugumo.

Bio-organinės chemijos produktų gamyboje visuomet teikiame pirmenybę natūralioms, gamtai ir žmogui 

nekenksmingoms medžiagoms. Siūlome savo klientams saugias valymo ir dezinfekavimo priemones, 

leidžiančias kaskart pasiekti puikių rezultatų. 

Valdemar Kološevski 

+370 659 26355

v.kolosevski@bio-circle.lt

TOP pasiūlymas

Pasiūlymas galioja iki 2021.04.30

Patalpų dezinfekcijai skirti komplektai. Perkant ne mažiau kaip 5 vnt. Antisept S dezinfekcinio skysčio bakelius, 
įsigykite patalpų dezinfekcijai skirtą šalto rūko purkštuvą už itin patrauklią kainą.

Daugiau informacijos susisiekus tiesiogiai:  Valdemar Kološevski (v.kolosevski@bio-circle.lt, +370 659 26355), 
Augustas Kublickas (a.kublickas@bio-circle.lt, +370 606 47790).

Augustas Kublickas

+370 606 47790

a.kublickas@bio-circle.lt
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Rankų ir paviršių dezinfekantas ANTISEPT S 

Pavadinimas Prekės kodas Pakuotė

ANTISEPT S
rankų ir paviršių

dezinfekantas 

S10089 Buteliukas su purkštuvu, 100 ml

S50089 Buteliukas su purkštuvu, 500 ml

S00189 Butelis su purkštuku, 1000 ml 

S00589 Bakelis, 5 l

S01089 Bakelis, 10 l

Šalto rūko purkštuvai patalpų dezinfekcijai 

BIO SPACE 
STAR ULV

Kodas: 100.200

Per 1 min. išpurkšite 

apie 80 kv.m. plotą. 

Patogu dezinfekuoti 

nedideles erdves, 

kabinetus, rūbines, 

klases, auditorijas ir 

pan. Su 1 litru 

Antisept S 

išdezinfekuosite apie 

100 kv.m. plotą. 

220 V AC – 50/60 Hz

1900 W

6 litrai

0-350 ml/min. (reguliuojama) 

15-50 µm (reguliuojama)

rankinis

1 ULV purkštuvas

3 m

2.9 kg

50 cm x 15 cm x 28 cm

CE

220 V AC – 50/60 Hz

2000 W

5 litrai

0-350 ml/min. (reguliuojama) 

20-50 µm (reguliuojama)

rankinis

1 ULV purkštuvas

3 m

6 kg

45 cm x 12 cm x 40 cm 

CE

BIO MINI ULV

Kodas: 100.100

Per 1 min. išpurkšite 

apie 100 kv. m. plotą. 

Patogu dezinfekuoti 

biurus, kabinetus, 

rūbines, klases, 

auditorijas ir pan. Su 

1 litru Antisept S 

išdezinfekuosite apie 

100 kv.m. plotą. 

Video medžiaga:     https://youtu.be/zBqDqpF8qTc 

Video medžiaga:    https://youtu.be/IslmQtVhn5A

Natūralus dezinfekcinis skystis ANTISEPT S skirtas rankų, odos, paviršių ir patalpų dezinfekavimui. Priemonės 

sudėtyje nėra alkoholio, dažiklių, kvapiklių, paviršiaus aktyviųjų medžiagų ir konservantų. ANTISEPT S 

efektyviai naikina virusus (taip pat ir SARS-CoV_2 (2019_nCoV)), bakterijas, grybelius, sporas vos per 1 minutę.  

Tai inovatyvus produktas, kurio išskirtinumas slypi sudėtyje. ANTISEPT S veiklioji medžiaga – hipochlorito

rūgštis, tyrimais pripažinta kaip natūrali, patikima, greita ir efektyvi dezinfekavimo priemonė.

Biocido autorizacijos liudijimo Nr.: (10-14 17.5 E)BPR-679(A-010204VNO583634/A-20-358)

Tai praktiškas sprendimas patalpų bei įvairių paviršių dezinfekavimui nuo virusų ir bakterijų. Šalto rūko 

purkštuvai išpurškia itin smulkias dezinfekcinio skysčio daleles, kurios kontaktuodamos su virusų ir bakterijų 

dalelėmis, jas sunaikina.

https://youtu.be/zBqDqpF8qTc
https://youtu.be/IslmQtVhn5A


Dezinfekcinis rankų skystis ANTISEPT D 

Pavadinimas Prekės kodas Pakuotė

ANTISEPT D 
dezinfekcinis 

rankų skystis

A50088-3 Buteliukas su dozatoriumi, 500 ml

A00188-2 Buteliukas be purkštuvo, 1 l

A00588 Bakelis, 5 l

A01088 Bakelis, 10 l

A02088 Bakelis, 20 l

Dezinfekcinis rankų gelis ANTISEPT D GEL

Rankų dezinfekantas pagamintas pagal pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą

formulę Nr.1. Sudėtyje yra 80% etilo alkoholio. Sudėtyje nėra kvapiklių ir dažiklių. 

Biocido autorizacijos liudijimo Nr.: (10-14 17.5E)BPR-296(A-01VNO603558-20-148).

Rankų dezinfekcinis gelis Antisept D Gel su natūraliu levandų eteriniu aliejumi. Sudėtyje esantys komponentai 

pasižymi natūraliomis drėkinamosiomis savybėmis, saugo rankų odą, maitina ją ir neduoda odai 

išdžiūti. Sudėtyje yra 80% etilo alkoholio.

Biocido autorizacijos liudijimo Nr.: (10-14 17.5E)BPR-572(A-01VNO603672-20-301)

Pavadinimas Prekės kodas Pakuotė

ANTISEPT D GEL

dezinfekcinis 

rankų gelis 

A50088-3 Buteliukas su dozatoriumi, 500 ml

S00587 Bakelis, 5 l

Dezinfekcinis kilimėlis

Dezinfekciniai kilimėliai skirti avalynės padui dezinfekuoti. Pagamintas iš neslystančios medžiagos, gali būti 

naudojamas viduje arba lauke. Kilimėliai turi specialią, drėgmę sugeriančią kasetę, atsparią pažeidimams. 

Dezinfekavimo priemonė palaikoma kasetės viduje. Atsparus cheminėms medžiagoms. 

Pavadinimas Prekės kodas Pakuotė

Dezinfekcinis 

kilimėlis

115.402.045 45 cm x 60 cm x 2 cm

115.404.045 45 cm x 60 cm x 4 cm

115.402.060 60 cm x 90 cm x 2 cm

Pavadinimas Prekės kodas Pakuotė

Bekontaktinis

dezinfekcinio

skysčio dozatorius 

ARNO 

310.000.100 127 mm x 130 mm x 270 mm

Bekontaktis dezinfekcinio skysčio dozatorius 

Belaidis pakabinamas bekontaktis dozatorius, maitinamas baterijomis. Skysčių dozatorius pildomas greitai ir 

lengvai. Naudojamas su dezinfekciniu skysčiu.


