
 

Ονομαζομαι Χατσας Γεωργιος  και θα ηθελα να σας παρουσιάσω  το προφιλ της εταιριας μας  που 

δραστηριοποιειται στο εμποριο πρωτοποριακων προιοντων και ολοκληρωμενων λυσεων ειδικης προστασιας  για 

επαγγελματιες υγειας και γιατρους. 

 

Λογω δυσκολων εξελίξεων  της πανδημίας  σας προωθώ τις δυνατότητες  που μπορουμε να παρεχουμε στα 

μεσα  προστασιας . 

 

Διαθετουμε: 

 

-Ενδυση προστασιας εξαιρετικης  ποιοτητας .  (μασκες ιατρικες στολες κ.α) 

-Αναλωσιμα Ιατρικα. 

-Εξοπλισμο και καινοτομες συσκευες  Αντι Κοβιντ. θερμικες καμερες,τουνελ απολυμανσης  κ.α 

-Ειδη καθαρισμου απολυμανσης . 

 

-Πωλησεις χονδρικης και λιανικης σε προνομιακες τιμες. 

-Ειδικα προνομια στη χονδρικη πωληση και στην συνεργασια. 

-Ενημερωση προσφορων. 

  

Σας προτείνουμε  

Ραπιντ τεστ Αντιγονου Clungen Germany  τιμη 4.5 ευρω το τμχ συσκ 25 τμχ. 

Ραπιντ τεστ Σαλιου Realy ΕΟΦ τιμη 4.5 ευρω το τμχ 

Ραπιντ τεστ Αντισωματων  Realy  τιμη  4.5 ευρω το τμχ 

Μασκες με οξειδιο χαλκου απο 33 ευρω τα 5 τμχ μονο 17 ευρω. 99% προστασιας . 

Ρομπες ειδικης προστασιας μιας χρησης 3.5 ευρω με φπα  

Στολες ολοσωμες ειδικης προστασιας PORTWEST IRISH 5/6 8.5 ευρω με φπα 

Μασκες μιας χρησης 4 ευρω τα 50 τεμ  με Φπα 

Kn95 FFP2 Μασκες σε λευκη  μαυρη  ροζ και Γκρι 0.78 λεπτα το τμχ με φπα  

FFp3 μασκα χωρις βαλβιδα 1.51 ευρω με φπα  

Ρολα πλαστικο χαρτοσεντονο με λογότυπο του ιατρείου σας  ελαχιστη παραγγελια 100 ρολα 60*50μ  τιμη 280 

ευρω με φπα  

Αντισηπτικο 500ml 100ml  

Γαντια  νιτριλιου  

Γαντια λατεξ  

Γαζες 

Ποδοναρια 100  τεμ 1000 τεμ   



Γυαλια Αμεσου εξαερισμου  και Ασπιδες 

Αντιθαμβωτικα γυαλια PAULSON 

Προϊοντα ειδικης προστασιας για παιδια 

  

Η ολοκληρωμενη γκαμα προιοντων βρισκεται στο site μας https://gmtpshop.com/ 

Εχετε το προνομιο 20% έκπτωση στις αναγραφομενες τιμες στην σελιδα  .   

Οτι σας ενδιαφέρει επικοινωνηστε μαζι μου για παραγγελια   

Τηλ επικοινωνίας μου 6947122722 

Τηλ εδρας 2310-441111 

Κωδικος εκπτωσης  ειναι  Χατσας Γεωργιος  ισχύει για τηλεφωνικη παραγγελια.  

  

Αποστολη Σε ολη την Ελλαδα με αντικαταβολη δωρεαν εξοδα  αποστολης  απο 30 ευρω . 

Εντος ημερας παραδοσης στην Θεσσαλονικη . 

 

Λογω covid-19 οι επιδειξεις προιοντων αυτοπροσωπου περιοριζονται. 

Παρολα αυτα ειμαστε στη διαθεση σας για οποιαδηποτε πληροφορια  και απορια εχετε. 

 

https://gmtpshop.com/

