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Fight effectively against COVID19



ჩვენს შესახებ
❖ კომპანია დაარსდა 2020 წლისს დასაწყისში 

კოვიდ19-ის გამოწვევებთან გასამკლავებლად.

❖ კომპანია გამოირჩევა სერტიფიცირებული და 
მაღალტექნოლოგიური პროდუქციით.

Fight effectively against COVID19

Read more on website: About US

https://ka.antiseptic.ge/about


ჩვენი პროდუქცია
1. ანტისეპტიკური ხსნარის უკონტაქტო დისპენსერები
2. ხელის ანტისეპტიკური ხსნარი
3. ზედაპირების სადეზინფექციო ხსნარი
4. დეზობარიერები
         

Fight effectively against COVID19

Read more on our website:  www.antiseptic.ge 

https://ka.antiseptic.ge/


ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელიები:
❖ M1
❖ M2
❖ M3
❖ M4 წარმოებულია 

საქართველოში 
მაღალტექნოლოგიური 
საშუალებებით

         



ჩვენი პროდუქცია
1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M1 - დასადგამი ტიპის, ხელებზე ანტისეპტიკური სითხის 
ავტომატურად უკონტაქტო გამფრქვევი დისპენსერი.

ტექნიკური მონაცემები: 
● ანტისეპტიკური სითხის სათავსის მოცულობა: 5 ლიტრი
● ანტისეპტიკის გაფრქვევის რაოდენობა: 7,000 გაფრქვევა
● გაფრქვევის ტიპი: სენსორული ერთჯერადად
● ზომები: სიმაღლე-120 სმ / სიგანე - 40 სმ
● კვების წყარო: 12 ვოლტი (ერთდება მუდმივი დენის წყაროში)

Read more on our website:  www.antiseptic.ge/dispensers  

https://ka.antiseptic.ge/dispensers


ჩვენი პროდუქცია
1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M1
მუშაობის აღწერილობა:

● ხელების სადეზინფექციო სივრცეში მოთავსების შემდეგ ირთვება 
სესორი და ანტისეპტიკური ხსნარის გაფრქვევის პროცესში ანათებს 
გაფრქვევის ნათურა. გაფრქვევის დასრულების შემდეგ 
მანიშნებელი ნათურა ითიშება. 

● დისპენსერში სითხის ამოწურვის შემდეგ ინთება 
გამაფრთხილებელი ნათურა რომელიც მიუთითებს სითხის 
დამატების საჭიროებაზე.

Read more on our website:  www.antiseptic.ge/dispensers  

https://ka.antiseptic.ge/dispensers


ჩვენი პროდუქცია
1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M1 
შესყიდვის ფასი: 

● ერთეულის ღირებულება - 1680 ლარი. 
● 5-ზე მეტის შესყიდვისას მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება.
● 10-ზე მეტის შესყიდვისას მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.

გარანტია: 
● გარანტია 6 თვე უფასო მომსახურებით.
● ჩვენი სითხეებით ოპერირების შემთხვევაში გარანტია 1 წელი.
● სერტიფიცირებული ანტისეპტიკური სითხის ფასი - 1ლ/15.90ლ

Read more on our website:  www.antiseptic.ge/dispensers  

https://ka.antiseptic.ge/dispensers


ჩვენი პროდუქცია
1. ხსნარის დისპენსერები

         
Fight effectively against COVID19
მოდელი: M1
სპეციალური პირობები - დისპენსერის უფასო დაყენებით:

● დისპენსერის განთავსება ხორციელდება უფასოდ თუ კლიენტი ყოველთვიურად შეიძენს 
ერთ დისპენსერზე მინიმუმ 50 ლიტრ ანტისეპტიკის სადეზინფექციო ხსნარს.

● თქვენ იხდით მხოლოდ ანტისეპტიკური ხსნარის ფასს - ლიტრი 15.90ლარი.
● 6 თვიანი კონტრაქტის განმავლობაში ყოველი თვეზე გადასახადი ერთ დისპენსერზე 

შეადგენს 795 ლარს.   
● გადახდა ხორციელდება 5 ეტაპად (კონტრაქტის დადებისას ხდება პირველი და ბოლო 

თვის გადასახადის გადახდა). 
● მიწოდება იწყება კონტრაქტის მოწერიდან 12 სამუშაო დღეში. 
● კონტრაქტის ბოლოს დისპენსერი უბრუნდება შპს ანტისეპტიკს.



ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M3 - ჩამოსაკიდი ტიპის, ხელებზე ანტისეპტიკური სითხის 
ავტომატურად უკონტაქტო გამფრქვევი დისპენსერი.

მუშაობის პრინციპი:
● ანტისეპტიკის გაფრქვევის რაოდენობა რეგულირდება ხელის 

სენსორის ქვეშ ყოფნის პერიოდით. 
● სენსორი აფრქვევს სითხეს განმეორებით სანამ ხელი არის 

განთავსებული სენსორის ქვეშ.
● მოსახერხებელია სამედიცინო დაწესებულებებებისთვის და იმ 

კომპანიებისთვის ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ხელის სათანადოდ 
უსაფრთხო დამუშავება. 



ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M3 

ტექნიკური მონაცემები:
● ანტისეპტიკური სითხის სათავსის მოცულობა: 5 ლიტი
● გაფრქვევის ტიპი: სენსორული - განმეორბით განგრძობადი
● ზომები: სიმაღლე-66 სმ / სიგანე - 40 სმ
● კვების წყარო: 6 ვოლტი



ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M3

შესყიდვის ფასი: 
● ერთეულის შესყიდვის ღირებულება - 360 ლარი 
● 5-ზე მეტის შეძენისას მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება.
● 10-ზე მეტის შეძენისას მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.

გარანტია:
● გარანტია 6 თვე უფასო მომსახურებით.
● ჩვენი სითხეებით ოპერირების შემთხვევაში გარანტია 1 წელი.
● სერტიფიცირებული ანტისეპტიკური სითხის ფასი - 1ლ/15.90ლ

Read more on our website:  www.antiseptic.ge/dispensers  

https://ka.antiseptic.ge/dispensers


ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19
მოდელი: M3 
სპეციალური პირობები - დისპენსერის უფასო დაყენებით:

● დისპენსერის განთავსება ხორციელდება უფასოდ თუ კომპანია ყოველთვიურად 
შეიძენს ერთ დისპენსერზე 15 ლიტრ ანტისეპტიკის სადეზინფექციო ხსნარს.

● თქვენ იხდით მხოლოდ ანტისეპტიკური ხსნარის ფასს - ლიტრი 15.90ლარი.
● 4 თვიანი კონტრაქტის განმავლობაში ყოველი თვეზე გადასახადი ერთ დისპენსერზე 

შეადგენს 190.80 ლარს.  გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად  (კონტრაქტის დადებისას 
ხდება პირველი და ბოლო თვის გადასახადის გადახდა). 

● მიწოდება ხორციელდება კონტრაქტის ხელმოწერიდან 12 სამუშაო დღეში.
● კონტრაქტის ბოლოს დისპენსერი უბრუნდება შპს ანტისეპტიკს.



ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M2 - დასადგამი ტიპია, ხელებზე ანტისეპტიკური სითხის 
ავტომატურად უკონტაქტო გამფრქვევი დისპენსერი ჩამონტაჟებული სიცხის 
დისტანციური საზომით. 

მუშაობის აღწეილობა:
● სიცხის დადგენის შემთხვევაში თერმომეტრი აპარატიდან გამოსცემს საფრთხის 

აღმოჩენის სიგნალს.
● ხელების სადეზინფექციო სივრცეში მოთავსების შემდეგ ირთვება სესორი და 

ანტისეპტიკური ხსნარის გაფრქვევის პროცესში ანათებს გაფრქვევის ნათურა. 
გაფრქვევის დასრულების შემდეგ მანიშნებელი ნათურა ითიშება. 

● დისპენსერში სითხის ამოწურვის შემდეგ ინთება გამაფრთხილებელი ნათურა 
რომელიც მიუთითებს სითხის დამატების საჭიროებაზე.



ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M2 

ტექნიკური მონაცემები: 
● ანტისეპტიკური სითხის სათავსის მოცულობა: 5 ლიტი
● ანტისეპტიკის გაფრქვევის რაოდენობა: 7,000 გაფრქვევა
● გაფრქვევის ტიპი: სენსორული ერთჯერადად
● ზომები: სიმაღლე-120 სმ / სიგანე - 40 სმ
● კვების წყარო: 12 ვოლტი (მუშაობს მუდმივი დენის წყაროდან)

Read more on our website:  www.antiseptic.ge/dispensers  

https://ka.antiseptic.ge/dispensers


ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M2 

შესყიდვის ფასი: 
● ერთეულის შესყიდვის ღირებულება - 2380 ლარი. 
● 5-ზე მეტის შესყიდვისას მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება.

გარანტია:
● გარანტია 6 თვე უფასო მომსახურებით.
● ჩვენი სითხეებით ოპერირების შემთხვევაში გარანტია 1 წელი.
● სერტიფიცირებული ანტისეპტიკური სითხის ფასი - 1ლ/15.90ლ



ჩვენი პროდუქცია
 1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19
მოდელი: M2
სპეციალური პირობები - დისპენსერის უფასო დაყენებით:
● დისპენსერის განთავსება ხორციელდება უფასოდ თუ კომპანია ყოველთვიურად 

შეიძენს ერთ დისპენსერზე მინიმუმ 50 ლიტრ ანტისეპტიკის სადეზინფექციო ხსნარს.
● თქვენ იხდით მხოლოდ ანტისეპტიკური ხსნარის ფასს - ლიტრი 15.90ლარი.
● 7 თვიანი კონტრაქტის განმავლობაში ყოველი თვეზე გადასახადი ერთ დისპენსერზე 

შეადგენს 795 ლარს.   
● გადახდა ხორციელდება 5 ეტაპად (კონტრაქტის დადებისას ხდება პირველი და 

ბოლო 2 თვის გადასახადის გადახდა).
● კონტრაქტის ბოლოს დისპენსერი უბრუნდება შპს ანტისეპტიკს.



ჩვენი პროდუქცია
  1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19
მოდელი: M4 - ჩამოსაკიდი ტიპის, ხელებზე ანტისეპტიკური სითხის 
ავტომატურად გამფრქვევი ჩამონტაჟებბული სიცხის დისტანციური საზომი 
თერმომეტრით.

მუშაობის პრინციპი:
● სიცხის დადგენის შემთხვევაში თერმომეტრი აპარატიდან გამოსცემს საფრთხის 

აღმოჩენის სიგნალს.
● ანტისეპტიკის გაფრქვევის რაოდენობა რეგულირდება ხელის სენსორის ქვეშ 

ყოფნის პერიოდით. 
● სენსორი აფრქვევს სითხეს განმეორებით სანამ ხელი არის განთავსებული 

სენსორის ქვეშ.
● მოსახერხებელია იმ კომპანიებისთვის ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ხელის 

სათანადოდ უსაფრთხო კონდიციამდე დამუშავება. 



ჩვენი პროდუქცია
  1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M4 

ტექნიკური მონაცემები:
● ანტისეპტიკური სითხის სათავსის მოცულობა: 5 ლიტიანი
● გაფრქვევის ტიპი: სენსორული - განმეორებით განგრძობადი
● ზომები: სიმაღლე - 66 სმ / სიგანე - 40 სმ
● კვების წყარო: 6 ვოლტი

Read more on our website:  www.antiseptic.ge/dispensers  

https://ka.antiseptic.ge/dispensers


ჩვენი პროდუქცია
  1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19

მოდელი: M4

შესყიდვის ფასი:
● ერთეულის ღირებულება - 960 ლარი 
● 5-ზე მეტის შეძენისას მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება.
● 10-ზე მეტის შეძენისას მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.

გარანტია:
● გარანტია 6 თვე უფასო მომსახურებით.
● ჩვენი სითხეებით ოპერირების შემთხვევაში გარანტია 1 წელი.
● სერტიფიცირებული ანტისეპტიკური სითხის ფასი - 1ლ/15.90ლ



ჩვენი პროდუქცია
  1. ხსნარის დისპენსერები

         

Fight effectively against COVID19
მოდელი: M4 
სპეციალური პირობები - დისპენსერის უფასო დაყენებით:

● დისპენსერის განთავსება ხორციელდება უფასოდ თუ კომპანია ყოველთვიურად შეიძენს 
ერთ დისპენსერზე 15ლიტრ ანტისეპტიკის სადეზინფექციო ხსნარს.

● თქვენ იხდით მხოლოდ ანტისეპტიკური ხსნარის ფასს - ლიტრი 15.90ლარი.
● 7 თვიანი კონტრაქტის განმავლობაში ყოველი თვეზე გადასახადი შეადგენს 318 ლარს.  
● გადახდა ხორციელდება 5 ეტაპად  (კონტრაქტის დადებისას ხდება პირველი და ბოლო 

2 თვის გადასახადის გადახდა).
● კონტრაქტის ბოლოს დისპენსერი უბრუნდება შპს ანტისეპტიკს.



ჩვენი პროდუქცია

2. ხელის ანტისეპტიკური ხსნარი “ფარი”

         

Fight effectively against COVID19

❖ ხსნარი “ფარი” გამოდის სხვადასხვა შეფუთვით

         



ჩვენი პროდუქცია

3. ზედაპირების დასამუშავებელი სადეზინფექციო ხსნარი

         

Fight effectively against COVID19

❖ ზედაპირების სადეზინფექციო ხსნარი  

         



ჩვენი პროდუქცია
4. დეზობარიერები
         

Fight effectively against COVID19

1 ცალი დეზობარიერის ფასი - 47 ლარი
5 ლიტრი სადეზინფექციო ხსანით - 55 ლარი



ჩვენი კლიენტები
ათეულობით კორპორტატი კლიენტი
              

Fight effectively against COVID19

იხილეთ დეტალურად ჩვენს ბებგვერდზე: www.antiseptic.ge 

http://www.antiseptic.ge


შვენი უპირატესობა

❖ სერტიფიცირებული პროდუქცია

Fight effectively against COVID19

❖ საუკეთესო ხარისხი

❖ საუკეთესო სერვისი

❖ კლიენტზე მორგებული ფასი



შპს ანტისეპტიკი

Fight effectively against COVID19
        

www.antiseptic.ge

http://www.antiseptic.ge

