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Jesteśmy przeciwni produkowaniu worków na śmieci z surowców pierwotnych (virgin)! 
Chronimy środowisko naturalne, wspieramy ideę gospodarki obiegu zamkniętego - przetwarzamy odpady foliowe w pełnowartościowe worki na śmieci! 
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 Szanowni Państwo, 
 

Na całym świecie trawa wyścig o wynalezienie skutecznej szczepionki lub leku na nową postać 
grypy. Ośrodki badawcze przeprowadzają tysiące badań i eksperymentów, poszukując sposobów 
skutecznej ochrony, których wyniki trafiają do nas niemal bez opóźnienia. Kilka dni temu  
Amerykański Narodowy Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) opublikował wyniki badań, w 
ramach których naukowcy używając nebulizatora, rozpylali aerozol zawierający wirus SARS-CoV-2 w 
powietrzu, imitując w ten sposób kaszel osoby zakażonej. Wyniki tych badań pokazują, że ten groźny 
wirus, sprawca panującej aktualnie pandemii, w kontakcie ze stalą nierdzewną i plastikiem może 
przetrwać aż do 3 dni. W kontakcie z papierem i tekturą do 24 godzin. Najkrótszą żywotność 
wirusa stwierdzono w kontakcie z miedzią, ginął on w okresie krótszym niż 4 godziny!  
 

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna w ochronie przed zakażeniem SARS-CoV-2 jest 
higiena dłoni oraz przedmiotów i powierzchni, z którymi nasze dłonie mają kontakt. Przypominamy, 
że w naszej bogatej ofercie artykułów do sprzątania oferujemy się również: 
 

ST Gąbki do zmywania z miedzią duże 5szt   5903936024414 
ST Gąbka profilowana z miedzią 1 + 1 gratis   5903936001033 
ST Zmywaki profilowane z miedzią 2 + 1 gratis  5903936021499 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przytoczone wyżej wyniki badań pokazują, że używając naszych zmywaków, do 
utrzymania czystości w swoim otoczeniu można trochę lepiej zadbać o zdrowie swoje i 
bliskich.  
 
Pozdrawiamy i Wszystkim życzymy zdrowia! 
 
Stella Pack SA 
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