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Wprowadzenie

Co zawiera katalog ? 

❑ Katalog prezentuje szerokie spektrum produktów do walki 
z pandemią

❑ Wszystkie wyroby zostały zaprojektowane i powstały 
wyłącznie w polskich zakładach produkcyjnych

❑ Klaster PGM wspiera promocję ww. wyrobów i prezentuje 
kompleksową ofertę

❑ Podmioty zainteresowane skorzystaniem z oferty prosimy 
o kontakt z przedstawicielem PGM (ostatnia strona katalogu)

❑ Ceny są przygotowywane na indywidualne zapytania

Stowarzyszenie POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA (PGM) zrzesza wyłącznie krajowych producentów 
części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. 

W obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 grupa Członków PGM przestawiła część swojej 
produkcji na potrzeby walki z pandemią.
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Wszystkie produkty 
zaprezentowane w nin. katalogu 
zostały zaprojektowane i wyprodukowane 
w Polsce i przez polskie firmy!

MADE IN POLAND
100%



Płyn do dezynfekcji rąk

Nazwa produktu: ELiX HANDRUB

Producent: MB Elix Sp. z o.o. Sp.k.

Model produktu: ELiX HANDRUB 75 ml spray

Płyn o działaniu wirusobójczym, do higienicznej dezynfekcji rąk.

Zawiera etanol o zawartości 800g/1000 g oraz – zgodnie ze wskazaniami 
WHO – także dodatek gliceryny w celu przeciwdziałania nadmiernemu 
wysuszaniu dłoni i nie zawiera kompozycji zapachowych, aby unikać 
możliwej reakcji alergicznej.

Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania. 

Opakowanie: Butelka 75 ml z łatwym systemem dozowania (atomizer)

Produkt wyprodukowany na podstawie pozwolenia nr 8058/20 na obrót 
produktem biobójczym, wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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Płyn do dezynfekcji rąk

Nazwa produktu: ELiX HANDRUB

Producent: MB Elix Sp. z o.o. Sp.k.

Model produktu: ELiX HANDRUB 110 ml spray

Płyn o działaniu wirusobójczym, do higienicznej dezynfekcji rąk.

Zawiera etanol o zawartości 800g/1000 g, oraz – zgodnie ze wskazaniami 
WHO – także dodatek gliceryny w celu przeciwdziałania nadmiernemu 
wysuszaniu dłoni i nie zawiera kompozycji zapachowych, aby unikać 
możliwej reakcji alergicznej.

Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania. 

Opakowanie: Butelka 110 ml z łatwym systemem dozowania

Produkt wyprodukowany na podstawie pozwolenia nr 8058/20 na obrót 
produktem biobójczym, wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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Płyn do dezynfekcji rąk

Nazwa produktu: ELiX HANDRUB

Producent: MB Elix Sp. z o.o. Sp.k.

Model produktu: ELiX HANDRUB 300 ml spray

Płyn o działaniu wirusobójczym, do higienicznej dezynfekcji rąk.

Zawiera etanol o zawartości 800g/1000 g, oraz – zgodnie ze wskazaniami 
WHO – także dodatek gliceryny w celu przeciwdziałania nadmiernemu 
wysuszaniu dłoni i nie zawiera kompozycji zapachowych, aby unikać 
możliwej reakcji alergicznej.

Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania. 

Opakowanie: Butelka 300 ml z łatwym systemem dozowania (atomizer)

Produkt wyprodukowany na podstawie pozwolenia nr 8058/20 na obrót 
produktem biobójczym, wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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Płyn do dezynfekcji rąk

Nazwa produktu: LOTOSEPT

Producent: LOTOS OIL Sp. z o.o.

Model produktu: LOTOSEPT (1L)

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholi o wzmocnionym 
działaniu. 

Zawiera substancję czynną: etanol 70g/100g.

Opakowanie: 1 litr

Opakowanie zbiorcze: sety zgrzewane po 12 sztuk

Minimalne zamówienie: 192 sztuki

Produkt wyprodukowany na podstawie pozwolenia nr 0247/TP/2020
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Płyn do dezynfekcji rąk

Nazwa produktu: LOTOSEPT

Producent: LOTOS OIL Sp. z o.o.

Model produktu: LOTOSEPT (5L)

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholi o wzmocnionym 
działaniu. 

Zawiera substancję czynną: etanol 70g/100g.

Opakowanie: 5 litrów

Opakowanie zbiorcze: 105 sztuk, pakowane przekładkami na palecie, 
paleta ofoliowana

Minimalne zamówienie: 35 sztuk

Produkt wyprodukowany na podstawie pozwolenia nr 0247/TP/2020
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Płyn do dezynfekcji powierzchni

Nazwa produktu: LOTOSEPT F

Producent: LOTOS OIL Sp. z o.o.

Model produktu: LOTOSEPT F (1L)

Płyn do dezynfekcji powierzchni, podłóg, ścian, wyposażenia i mebli 
na bazie alkoholi o wzmocnionym działaniu. 

Zawiera substancję czynną: etanol 70g/100g.

Opakowanie: 1 litr

Opakowanie zbiorcze: sety zgrzewane po 12 sztuk

Minimalne zamówienie: 192 sztuki

Produkt wyprodukowany na podstawie pozwolenia nr 1142/TP/2020
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Płyn do dezynfekcji powierzchni

Nazwa produktu: LOTOSEPT F

Producent: LOTOS OIL Sp. z o.o.

Model produktu: LOTOSEPT F (5L)

Płyn do dezynfekcji powierzchni, podłóg, ścian, wyposażenia i mebli 
na bazie alkoholi o wzmocnionym działaniu. 

Zawiera substancję czynną: etanol 70g/100g.

Opakowanie: 5 litrów 

Opakowanie zbiorcze: karton (4 sztuki)

Minimalne zamówienie: 24 sztuki

Produkt wyprodukowany na podstawie pozwolenia nr 1142/TP/2020
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Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania oraz do dezynfekcji 
powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony 
do stosowania w obszarach wymagających przestrzegania odpowiedniego 
poziomu higieny. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze 
i wirusobójcze. 

Zawiera substancję czynną: etanol 70g/100g, oraz glicerynę - składnik 
nawilżający skórę dłoni.

Opakowanie: 5 litrów

Produkt wyprodukowany na podstawie pozwolenia nr 1900/TP/2020
11

Nazwa produktu: IMPOL BIO

Producent: FPH IMPOL-MIELEC Sp. z o. o.

Model produktu: IMPOL BIO (5L)
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Maska klasy KN95 która poddawana jest promieniowaniom 
ultrafioletowym, sterylizującym maskę oraz skutecznie zabijającym 
mikroorganizmy. Maski spełniające standardy KN95 charakteryzują się 
stopniem filtracji na poziomie 95% i są zalecane przez WHO.

• specjalny kształt maseczki zapewnia idealne przyleganie do twarzy.

• zgrzewanie materiałów ultradźwiękowo gwarantuje trwałość i 
szczelność maski.

• automatyczne pakowanie to pewność czystości i możliwość długiego 
przechowywania. 

Maseczki ochronne

Nazwa produktu: Półmaska filtrująca, niemedyczna (4 warstwy)

Producent: PZL SĘDZISZÓW S.A.

Model produktu: MCE0

Produkt jednorazowego użytku.
Półmaska filtrująca, niemedyczna, wykonana 
w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Eu) 2016/424 z dnia 
9 marca 2016.
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Maseczki ochronne

Nazwa produktu: Półmaska filtrująca, niemedyczna (5 warstw)

Producent: PZL SĘDZISZÓW S.A.

Model produktu: MCE1

Maska klasy KN95 która poddawana jest promieniowaniom 
ultrafioletowym, które sterylizują maskę oraz skutecznie zabija 
mikroorganizmy. Maski spełniające standardy KN95 charakteryzują się 
stopniem filtracji na poziomie 95% i są zalecane przez WHO.

• specjalny kształt maseczki zapewnia idealne przyleganie do twarzy

• zgrzewanie materiałów ultradźwiękowo gwarantuje trwałość 
i szczelność maski

• automatyczne pakowanie to pewność czystości i możliwość długiego 
przechowywania
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Produkt jednorazowego użytku.
Półmaska filtrująca, niemedyczna, wykonana 
w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Eu) 2016/424 z dnia 
9 marca 2016.



Maseczki ochronne

Uniwersalna maseczka ochronna przeznaczona do użytku zewnętrznego, 
dzięki posiadaniu specjalnego zaworka pozwala na swobodne oddychanie. 
Ponadto niweluje efekt parowania okularów.

Materiał:

• zewnętrzna warstwa – tkanina poliester + bawełna
• wewnętrzna warstwa – bawełna 100% zgodna z standard 100 by oeko-tex
• wkład – 100% poliester z nano-srebrem 100ppm

Użyty roztwór koloidalny posiada wysoką skuteczność przeciw drobnoustrojom.

Dostępna w rozmiarach M i L

Norma EN 779:2012 – klasa M6 Test Raport Number: FCD 150601_FW1 fiatec Filter & 
Aerosol

Nazwa produktu: Bawełniana maseczka ochronna z zaworkiem

Producent: PZL SĘDZISZÓW S.A.

Model produktu: M. bawełniana z nano-srebrem i zaworkiem

Skuteczność: potwierdzona: ITATEST -
laboratorium wg Normy PN-EN, ISO 20743:2013.
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Maseczki ochronne

Skuteczność: potwierdzona: ITATEST -
laboratorium wg Normy PN-EN, ISO 20743:2013.

Nazwa produktu: Bawełniana maseczka ochronna

Producent: PZL SĘDZISZÓW S.A.

Model produktu: M. bawełniana z wkładem z nano-srebrem

Uniwersalna maseczka ochronna przeznaczona do użytku zewnętrznego. 
Skutecznie chroni górne drogi oddechowe przed środowiskiem 
zewnętrznym

Materiał:

• zewnętrzna warstwa – tkanina poliester + bawełna
• wewnętrzna warstwa – bawełna 100% zgodna z standard 100 by oeko-tex
• wkład – 100% poliester z nano-srebrem 100ppm

Użyty roztwór koloidalny posiada wysoką skuteczność przeciw drobnoustrojom.

Dostępna w rozmiarach M i L

Norma EN 779:2012 – klasa M6 Test Raport Number: FCD 150601_FW1 fiatec Filter & 
Aerosol15
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Przyłbice ochronne

Przyłbica ochronna wielokrotnego użytku, osłania twarz, nos i oczy. 
Zapewnia większe bezpieczeństwo w kontakcie z innymi ludźmi.

Zalety:

• Zmniejszone ryzyko przenoszenia wirusów i bakterii
• Łatwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu
• Do wielokrotnego użytku
• Wygoda w stosowaniu również z okularami, łatwość oddychania
• Dostępność w różnych kolorach, wymienna szybka

Materiał: PE

Zestaw: gumka, ramka, szyba, listwa, daszek (opcjonalnie)

Nazwa produktu: Przyłbica ochronna

Producent: SIEROSŁAWSKI GROUP - JAN SIEROSŁAWSKI

Model produktu: Przyłbica ochronna medyczna 
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Przyłbice ochronne

Nazwa produktu: Przyłbica ochronna

Producent: SIEROSŁAWSKI GROUP - JAN SIEROSŁAWSKI

Model produktu: Przyłbica estetyczna 

Przyłbica estetyczna wielokrotnego użytku, osłania twarz, nos i oczy. 
Zapewnia większe bezpieczeństwo w kontakcie z innymi ludźmi. Produkt 
przeznaczony do samodzielnego montażu.

Zalety:
• Zmniejszone ryzyko przenoszenia wirusów i bakterii
• Do wielokrotnego użytku dzięki łatwej dezynfekcji
• Bez gumek i zapinek, nie niszczy ładu włosów
• Z dodatkiem bakteriobójczym

Zestaw: szyba, opaska 
(opakowanie zawiera 2 sztuki przyłbic)

Materiał: PC/ABS, PE 
(dostępność w różnych kolorach)
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Produkt nie stanowi środka ochrony osobistej
w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej 
PPER 2016/425/UE.



Przyłbice ochronne

• uniwersalny rozmiar, opaska dopasowująca się do kształtu głowy
• lekka i wytrzymała konstrukcja, wygodna przy użytkowaniu
• ergonomiczny kształt, szybki i łatwy montaż
• odporna na środki dezynfekujące na bazie alkoholu
• wymiary: szer. dolna 190mm, wys. 280mm

Nazwa produktu: Przyłbica ochronna

Producent: ROZTOCZE ZUP Sp. z o.o.

Model produktu: 4.551.001

Produkt nie stanowi środka ochrony osobistej
w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej 
PPER 2016/425/UE.
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Przyłbice ochronne

• możliwość wielokrotnego użytku, odporna na środki dezynfekujące
• nie przeszkadza w noszeniu okularów i nie powoduje ich parowania
• uniwersalny rozmiar, szybki i łatwy montaż, lekka konstrukcja
• wygodna przy użytkowaniu, nie utrudnia oddychania
• wymiary: szer. 142 mm, wys. 84 mm

Produkt nie stanowi środka ochrony osobistej
w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej 
PPER 2016/425/UE.

Nazwa produktu: Półprzyłbica ochronna

Producent: ROZTOCZE ZUP Sp. z o.o.

Model produktu: 4.551.002
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Kombinezony ochronne

Nazwa produktu: Kombinezon ochronny 

Producent: MAGNETIX Lamination Sp. z o.o. Sp.k.

Model produktu: i-16212

Mocny kombinezon ochronny, wykonany z zaawansowanego laminatu 
(MTex med®). Konstrukcja chroni przed płynami t.j. woda, krew, płyny 
ustrojowe i inne formy wilgoci. Technologia skutecznie zapobiega 
przenikaniu wilgoci, mikroorganizmów, wirusów, kurzu, dymu oraz cząstek 
zawieszonych w powietrzu.

Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL

Materiał: MTex med® F70 (86% PP; 14% PU)

Typ: 035/20
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Produkt stanowi środek ochrony osobistej w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji Europejskiej PPER 2016/425/UE.



Kombinezony ochronne

Nazwa produktu: Kombinezon ochronny 

Producent: MAGNETIX Lamination Sp. z o.o. Sp.k.

Model produktu: i-16215

Mocny kombinezon ochronny, wykonany z zaawansowanego laminatu 
(MTex med®). Konstrukcja z lamowanymi wewnętrznie szwami chroni przed 
płynami t.j. woda, krew, płyny ustrojowe i inne formy wilgoci. Technologia 
skutecznie zapobiega przenikaniu wilgoci, mikroorganizmów, wirusów, 
kurzu, dymu oraz cząstek zawieszonych w powietrzu.

Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL

Materiał: MTex med® F70 (86% PP; 14% PU)

Typ: 025/20
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Produkt stanowi środek ochrony osobistej w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji Europejskiej PPER 2016/425/UE.

typ PB[4]-B



Osłony na obuwie

Nazwa produktu: Osłony na obuwie

Producent: MAGNETIX Lamination Sp. z o.o. Sp.k.

Model produktu: i-16216

Uzupełnieniem kombinezonów są ochraniacze na buty, wykonane 
z tego samego materiału. Gumki zapewniają idealne dopasowanie, 
a dodatkowe troczki gwarantują, że ochraniacz będzie leżał 
stabilnie. Ochraniacze mają 46cm wysokości, dzięki czemu nachodzą 
głęboko na nogawkę kombinezonu.

Rozmiary: UNIWERSALNY

Materiał: MTex med® F70 (86% PP; 14% PU)

Typ: 016/20
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typ PB[4]-B
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Produkt stanowi środek ochrony osobistej w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji Europejskiej PPER 2016/425/UE.



Nazwa produktu: Uchwyt sanitarny

Producent: ROZTOCZE ZUP Sp. z o.o.

Model produktu: 4.550.001 

Uchwyty do otwierania drzwi

Uchwyt sanitarny umożliwia otwieranie drzwi przy użyciu przedramienia, 
ograniczając tym samym ryzyko bezpośredniego kontaktu z wirusami 
i bakteriami na klamce drzwiowej. Posiada ergonomiczny kształt i jest 
łatwy w montażu. Stosowany dla klamek o średnicach od 19 do 22 mm.

Produkt nie stanowi środka ochrony osobistej 
w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej 
PPER 2016/425/UE.

Dezynfekcję uchwytu należy przeprowadzać poprzez przecieranie ściereczką zwilżoną alkoholem 
etylowym.23
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Łóżka do szpitali polowych

Łóżka pakowane są po 6 sztuk na 1 paletę transportową.

Nazwa produktu: Łóżko do szpitali polowych

Producent: INTAP Advanced Technology Sp. z o.o. Sp.k. 

Specyfikacja:

24
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Nazwa produktu: Bramka bezdotykowego pomiaru temperatury

Producent: INFOSOFTWARE Polska Sp. z o.o.

Model produktu: iS Gate

Bramki pomiaru temperatury

iS Gate to kompleksowy system służący do pomiaru temperatury osób 
wchodzących do budynku. System składa się z czujnika w formie bramki 
oraz oprogramowania wyświetlającego dane na terminalu (komputer lub 
tablet).  Cechy charakterystyczne: 

• Pomiar temperatury odbywa się bezdotykowo

• Odczyt temperatury może być widoczny zarówno na samej bramce lub 
tylko na urządzeniu widocznym dla osób odpowiedzialnych za ochronę 
obiektu.

• System przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków.

• Istnieje możliwość własnoręcznego ustawienia od jakiej temperatury 
pojawia się sygnalizacji zagrożenia (czerwony odczyt, sygnał dźwiękowy).

Prezentacja Video: https://youtu.be/tMF0OKmRTQQ25
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https://youtu.be/tMF0OKmRTQQ


Nazwa produktu: Kabina dekontaminacyjna 

Producent: ROMA Sp. z o.o. 

Model produktu: KD3

Kabiny dekontaminacyjne

Kabina dekontaminacyjna pozwala na usunięcie i dezaktywację z 
powierzchni ciała lub kombinezonu ochronnego substancji szkodliwych 
(czynników biologicznych, chemikaliów, materiałów radioaktywnych) 
które zagrażają życiu lub zdrowiu.

Prysznic ratunkowy ciągu kilku sekund całkowicie spłukuje powierzchnie 
osoby stojącej a zainstalowana myjka pozwala na wydajne płukanie oczu i 
twarzy.

Konfiguracja urządzenia jest dostosowana do wymagań klienta - może 
być kabina przejściowa lub z drzwiami. W opcji mogą być zainstalowane 
dysze do natrysku mgiełką środka dezynfekującego i czujniki pomiarowe.

26
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Sterylizatory powietrza

Nazwa produktu: Air Sterilizer

Producent: SLC AUTOMATION Sp. z o.o.

Tunelowe sterylizatory powietrza oczyszczające powietrze
• niszczą 99,999% wszystkich bakterii
• zaprojektowane w celu zmniejszenia infekcji
• bezpieczne w domu i pracy
• posiadają filtry HEPA i kółka ułatwiające ruch
• 3 lata gwarancji obejmujące wady produkcyjne

Model produktu: S72 
Model S72

metoda dezynfekcji promieniowanie UV-C

moc lampy 2x36 WAT

efektywnośc dezynfekcji 15 m3/h

pobór mocy 75 WAT
poziom hałasu 34 DB

wymiary (mm) 954,5 x 240 x 102,5

rodzaj filtra HEPA

Model S22

metoda dezynfekcji promieniowanie UV-C

moc lampy 2X11 WAT

efektywnośc dezynfekcji 5,5 m3/h

pobór mocy 25 WAT

poziom hałasu 34 DB

wymiary (mm) 724,5 x 240 x 102,6

rodzaj filtra HEPA

Model produktu: S22 
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Kontakt

Na wszelkie pytania dotyczące produktów oferowanych 
w katalogu (w tym specyfikacje techniczne, ceny i formy dostawy) 
odpowiada:

Bogdan Kępka
Manager ds. projektów B+R

Tel: 518 310 224

E-mail: Bogdan.Kepka@pgm.org.pl

Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna

ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski

NIP: 8181721143

www.pgm.org.pl
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