
 

 

 

ДРУГИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА ДИАГНОСТИКА 

 

 

№ Производител Контакти Производство на: 
1. Данс Фарма 

 
Продуктов отдел: info@danspharma.com 
Телефони: 02/936 77 92; 02/936 67 51; 
02/936 70 79 
Даниела Анкова 

Бързи тестове за корона вирус на едро 

2. Грейн 
Адвертайзинг 
ЕООД 
 

София 1464, пл. „България” №1, 
Административна сграда на НДК, ет.13 
Мобилен тел: 0888/551 355 
e-mail: martin.batkov@gmail.com 

Smart Covid-19 IgM/IgG бърз кръвен тест. 
Бързи еднократни кръвни тестове за 
Covid19 IgM и IgG антитела, изцяло 
разработени и произведени в Сингапур 
по патентована от производителя 
технология. Отличават се с високо 
качество и точност на резултатите, 
получени в рамките на само 10 минути. 
Повече информация може да видите тук. 

3. Ралица 
Експорт ЕООД 

Тел. 053/843 7070; 0899/864 343 
Ралица Антоново-Христова 
ralitsa.export@gmail.com  
гр. Велики Преслав 

Защитно облекло, възможност за 
гъвкавост и преструктуриране за 
направата и на други предпазни 
средства 

4. Фазан АД Телефон: 0887/348 077 - Светлана Митова 
sales@fazansocks.com  

Медицински чорапи за болници в 
диспенсър/кутия със сертификат Oeko 
tex. 

mailto:info@danspharma.com
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/05/BG-Smart-Covid19-Pppt.pdf
mailto:ralitsa.export@gmail.com
mailto:sales@fazansocks.com


5. Green Fabric с. Алдомировци 
Тел. 0885/502 222 
fabrika@greenfabric.bg  
 

Защитен шлем, който покрива очите, 
носа, устата и ограничава допира до тях, 
за многократна употреба, съвместим с 
носене на диоптрични очила. Лесно се 
почиства, измива и дезинфекцира, 
универсален размер с регулатор за 
размера на главата. 

6. Биджой ЕООД, 
гр. София 
/Реализатори/ 

Цветелина Нанева, мениджър продажби 
Тел. 0897/820 053 
office@realizatori.com   www.realizatori.com  

Противовирусни шлемове и 
противовирусни прегради, преградни 
паравани, предпазни кутии за 
манипулации. 
Противовирусни шлемове са с различни 
дебелини, висока степен на 
удароустойчивост от плексиглас и UV 
защита, различни размери и варианти. 

7. CAN Worldwide 
Ltd. Shanghai
  

Мартин Захариев  
Тел. 0888/800 333 
martin@eyevision.bg  
 

Различни видове: предпазни костюми, 
шлемове, очила, ръкавици, термометри 
за бързо измерване на температурата, 
тестове за коронавирус, обдишваща 
апаратура, рентгенови апарати и др. 
 
Повече информация тук. 

8. САНТИНЕЛИ 
2002 ЕООД 

гр. Пловдив 
Тел. 032/604900; 032/604904; 032/625651 
santinelli@santinelli.net 

Защитно облекло с мембрана, за 
многократно ползване.  

9. Green Fabric с. Алдомировци 
Тел. 0885/502 222 
fabrika@greenfabric.bg 

Предпазни прегради: подходящи за 
превозни средства, работни места, 
защитават от капки, пръски и други. 
Лесно се почистват с влажна кърпа, 
лесен монтаж. Материал – прозрачен, 

mailto:fabrika@greenfabric.bg
mailto:office@realizatori.com
http://www.realizatori.com/
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2020/04/ACNWW_Healthcare-Product-Offering_March-2020.pdf


антибактериален, антистатичен, 
безвреден, устойчив на атмосферни 
условия, светло проводимост 90%. 
Размер – по желание.  

 


