Maseczki ochronne wielokrotnego użytku
Oferta Handlowa Czwórka Hajos, Walczak s.j.

BAWEŁNIANA

STANDARD

Cena - 4,88 zł netto sztuka

Cena - 3,80 zł netto sztuka

przykładowy nadruk maseczki

przykładowy kolor maseczki

• Minimalne zamówienie 100 sztuk jednego wzoru
• Moc produkcyjna do 100 000 maseczek tygodniowo
(cały czas zwiększamy moce produkcyjne)
• Maski to artykuł higieniczny –ze względów higienicznych nie można ich przymierzyć i nie podlegają
zwrotom.
• Posiadamy tkaninę w różnych kolorach i wzorach

• Minimalne zamówienie 100 sztuk jednego koloru,
• Moc produkcyjna do 100 000 maseczek tygodniowo
(cały czas zwiększamy moce produkcyjne)
• Maski to artykuł higieniczny –ze względów higienicznych nie można ich przymierzyć i nie podlegają
zwrotom
• Posiadamy tkaninę w różnych kolorach

Najważniejsze cechy maseczki ochronnej:
Maseczka BAWEŁNIANA

Maseczka STANDARD

• Maseczkę wykonano z wysokogatunkowej tkaniny
bawełnianej z certyfikatem OEKO-TEX. Dzięki
temu maseczka jest bezpieczna w kontakcie ze skórą,
nie powoduje podrażnień i co najważniejsze zapewnia
swobodne oddychanie.
• Maseczka może być używana wielokrotnie, wystarczy regularnie prać w temperaturze do 90 stopni,
dezynfekować za pomocą lampy UV, lub środków do
dezynfekcji zawierających alkohol.
• Uniwersalny rozmiar (18,5 x 9,5 cm) oraz wszyta po
bokach elastyczna gumka ułatwia dopasowanie maseczki do kształtu twarzy.
• Maseczkę wykonano z dwóch warstw tkaniny bawełnianej, co zapewnia lepszą ochronę górnych dróg
oddechowych i nadaje jej większą wytrzymałość.
• Wszyty w części górnej drut florystyczny pozwala dopasować maskę do kształtu nosa, co zapobiega dostawaniu się zanieczyszczonego powietrza.
• Kieszeń między warstwami przeznaczona na umieszczenie wkładu z filtrem. Wkład można zastąpić np.
chusteczką jednorazową.

• Maseczkę wykonano z wysokogatunkowego wigofilu z certyfikatem OEKO-TEX. Dzięki temu maseczka
jest bezpieczna w kontakcie ze skórą, nie powoduje
podrażnień i co najważniejsze zapewnia swobodne oddychanie.
• Maseczka może być używana wielokrotnie, wystarczy regularnie prać w temperaturze 60 stopni,
dezynfekować za pomocą lampy UV, dezynfekować
zapomocą środków do dezynfekcji z alkoholem, lub
wyprasować.
• Uniwersalny rozmiar (18,5 x 9,5 cm) oraz wszyta po
bokach elastyczna gumka ułatwia dopasowanie maseczki do kształtu twarzy.
• Maseczkę wykonano z dwóch warstw materiału,
co zapewnia lepszą ochronę górnych dróg oddechowych i nadaje jej większą wytrzymałość.
• Wszyty w części górnej drut florystyczny pozwala dopasować maskę do kształtu nosa, co zapobiega dostawaniu się zanieczyszczonego powietrza.

Maseczki nie zapewniają 100% ochrony, jednak znacząco podnoszą bezpieczeństwo Twoje i osób w Twoim
otoczeniu. Minimalizują ryzyko infekcji oraz ograniczają rozprzestrzenianie się wirusów.

Maseczka BAWEŁNIANA

Maseczka STANDARD

Skład:
• Tkanina bawełniana 100%, 135g/m2, atest CE,
OEKO-TEX, TUV Rheinland
• Gumki –szerokość: 2,5mm / 3,5 mm, grubość:
0,5mm, długość: 180mm
• Drut florystyczny: 1,2mm x 80mm
• Nici Classic 5000 – wykonane z poliestru ciętego
• Opakowanie - torebka z polietylenu

Skład:
• Włóknina polipropylenowa (Wigofil) 40g/m2,
atest CE, OEKO-TEX,
• Gumki –szerokość: 2,5mm / 3,5 mm, grubość:
0,5mm, długość: 180mm
• Drut florystyczny: 1,2mm x 80mm
• Nici Classic 5000 – wykonane z poliestru ciętego
• Opakowanie - torebka z polietylenu

Podsumowanie

• Wszystkie podane ceny są kwotami netto,
• Minimalne zamówienie wynosi 100 sztuk (jednego wzoru, lub jednego koloru),
• Pakowane po 5 sztuk w torebce z polietylenu,
• Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych
• Termin realizacji do 10 dni,
• Cena może ulec zmianie, w zależności od projektu,
• Zamówienia przyjmowane są tylko drogą mailową.
Wysyłka po zaksięgowaniu wpłaty.
Nie ma możliwości wyboru koloru ani wzoru nadruku.
Wzory i kolory wysyłamy domyślnie z aktualnej zawartości magazynu.

Zał. nr 2 PO-TÜV-2

Raport z badań nr:
Test Report No.:
Nr referencyjny Klienta:
Client Reference No.:
Zleceniodawca**:
Client**:
Przedmiot badania**:
Test item**:
Oznaczenie / Nr typu**:
Identification / Type No.**:
Rodzaj zamówienia:
Order content:
Podstawa badań:
Test specification:
Data przyjęcia:
Date of receipt:
Nr próbki
Test sample No.:
Czas badania:
Testing period:
Miejsce badania:
Place of testing:
Laboratorium badawcze:
Testing laboratory:
Wynik badania*:
Test result*:
Opracowane / Compiled by :

26610095/2020

Nr zamówienia:
Order No.:

49/2020

84946418

Data zamówienia:
Order date:

2020.01.27
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Nr referencyjny Klienta:
Client Reference No.:
Zleceniodawca**:
Client**:
Przedmiot badania**:
Test item**:
Oznaczenie / Nr typu**:
Identification / Type No.**:
Rodzaj zamówienia:
Order content:
Podstawa badań:
Test specification:
Data przyjęcia:
Date of receipt:
Nr próbki
Test sample No.:
Czas badania:
Testing period:
Miejsce badania:
Place of testing:

PPHU KARY Ryszard Florczak, NIP: 7262441068, ul. Sasanek 65B, 91-490 Łódź
Tkanina / Fabric
Tkanina bawełna 100 % barwiona / Cotton fabric 100 % dyed
Badanie chemiczne / Chemical testing
Zgodnie z punktem 1 do raportu / According to section 1 to the report
2020.01.27
95
2020.01.29 – 2020.02.03
Nie dotyczy / Not applicable
Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland
Polska, Oddział Wieliczka
ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

Laboratorium badawcze:
Testing laboratory:

Zgodny / Pass

Wynik badania*:
Test result*:
Opracowane / Compiled by :

Autoryzowane / Authorized by :

2020.02.04

Aleksandra Jacak

2020.02.04

Kamila Krzepkowska - Kałwa

Data
Date

Młodszy Specjalista ds. Badań / Junior Testing Specialist
Nazwisko/Stanowisko
Podpis
Name/Position
Signature

Data
Date

Koordynator Obszaru / Area Coordinator
Nazwisko/Stanowisko
Podpis
Name/Position
Signature

Inne / Other:

Ilość sztuk / Number of samples : 1, Data produkcji / Production date: 2020, Rodzaj opakowania / Type of packaging: folia / foil, Wymiary próbki / Sample
dimensions: 100 x 160 cm.
Zakres zleconych badań zgodnie z ofertą nr / The scope of ordered tests in accordance with: 46102762.
Próbka dostarczona przez Zleceniodawcę./ The sample was delivered by the customer.
Zasada podejmowania decyzji przedstawiona przez Laboratorium Badawcze TUV Rheinland Polska, zatwierdzona przez Klienta. / The principle of making decisions
presented by the TUV Rheinland Polska Testing Laboratory, approved by the customer.

Stan przedmiotu badania po dostawie:
Condition of the test item at delivery:
*Legenda:
* Legend:

1 = bardzo dobrze
2 = dobrze
P(ass)-zgodne z podstawami kontroli/wymaganiami/specyfikacją
1 = very good
2 = good
P(ass) = passed a.m. test specification(s)

Zał. nr 2 PO-TÜV-2

Raport z badań nr:
Test Report No.:

Przedmiot badań jest kompletny i nienaruszony
Useful for test

3 = zadowalający
F(ail)-niezgodny z podstawami kontroli/wymaganiami/specyfikacją
3 = satisfactory
F(ail) = failed a.m. test specification(s)

4 = dostateczny
N/A = nie dotyczy
4 = sufficient
N/A = not applicable

5 = niedostateczny
N/T = nie badano
5 = poor
N/T = not tested

Raport z badań odnosi się wyłącznie do badanych obiektów i nie może być powielany w formie wyciągu bez zezwolenia Laboratorium. Raport nie upoważnia do
korzystania z jakichkolwiek znaków oraz logo firmy TÜV Rheinland Group. **) Dane dostarczone przez Klienta
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test
report does not entitle to carry any test mark TÜV Rheinland Group. **) Data provided by the Customer

Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska  Park Kingi 1  32-020 Wieliczka 
Laboratorium Badawcze Oddział Wieliczka, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
Tel.:012/328 32 88  Mail: laboratorium@pl.tuv.com lub lab_wieliczka@pl.tuv.com Web: www.tuv.pl

Druk PO-TÜV-2/2 wyd.I, z dnia: 2020.02.03

26610096/2020

Nr zamówienia:
Order No.:

49/2020

84946418

Data zamówienia:
Order date:

2020.01.27

PPHU KARY Ryszard Florczak, NIP: 7262441068, ul. Sasanek 65B, 91-490 Łódź
Tkanina / Fabric
Tkanina bawełna 100 % drukowana / Cotton fabric 100 % printed
Badanie chemiczne / Chemical testing
Zgodnie z punktem 1 do raportu / According to section 1 to the report
2020.01.27
96
2020.01.29 – 2020.02.03
Nie dotyczy / Not applicable
Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland
Polska, Oddział Wieliczka
ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

Zgodny / Pass
Autoryzowane / Authorized by :

2020.02.04

Aleksandra Jacak

2020.02.04

Kamila Krzepkowska - Kałwa

Data
Date

Młodszy Specjalista ds. Badań / Junior Testing Specialist
Nazwisko/Stanowisko
Podpis
Name/Position
Signature

Data
Date

Koordynator Obszaru / Area Coordinator
Nazwisko/Stanowisko
Podpis
Name/Position
Signature

Inne / Other:

Ilość sztuk / Number of samples: 1, Rodzaj opakowania / Type of packaging: folia / foil, Wymiary próbki / Sample dimensions: 160 x 100 cm.
Zakres zleconych badań zgodnie z ofertą nr / The scope of ordered tests in accordance with: 46102762.
Próbka dostarczona przez Zleceniodawcę./ The sample was delivered by the customer.
Zasada podejmowania decyzji przedstawiona przez Laboratorium Badawcze TUV Rheinland Polska, zatwierdzona przez Klienta. / The principle of making decisions
presented by the TUV Rheinland Polska Testing Laboratory, approved by the customer.

Stan przedmiotu badania po dostawie:
Condition of the test item at delivery:
*Legenda:
* Legend:

1 = bardzo dobrze
2 = dobrze
P(ass)-zgodne z podstawami kontroli/wymaganiami/specyfikacją
1 = very good
2 = good
P(ass) = passed a.m. test specification(s)

Przydatny do badań
Useful for test

3 = zadowalający
F(ail)-niezgodny z podstawami kontroli/wymaganiami/specyfikacją
3 = satisfactory
F(ail) = failed a.m. test specification(s)

Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska  Park Kingi 1  32-020 Wieliczka 
Laboratorium Badawcze Oddział Wieliczka, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
Tel.:012/328 32 88  Mail: laboratorium@pl.tuv.com lub lab_wieliczka@pl.tuv.com Web: www.tuv.pl

Wiesław Hajos
czworka@czworka.eu
tel: +48 609 529 747

www.czworka.eu

4 = dostateczny
N/A = nie dotyczy
4 = sufficient
N/A = not applicable

5 = niedostateczny
N/T = nie badano
5 = poor
N/T = not tested

Raport z badań odnosi się wyłącznie do badanych obiektów i nie może być powielany w formie wyciągu bez zezwolenia Laboratorium. Raport nie upoważnia do
korzystania z jakichkolwiek znaków oraz logo firmy TÜV Rheinland Group. **) Dane dostarczone przez Klienta
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test
report does not entitle to carry any test mark TÜV Rheinland Group. **) Data provided by the Customer

Druk PO-TÜV-2/2 wyd.I, z dnia: 2020.02.03

CZWÓRKA Hajos, Walczak s.j.
31-871 Kraków
Os. Dywizjonu 303, pawilon 1/2
NIP: 676-10-04-925
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