
Sme slovenský výrobca matracov, postelí a  doplnkov na zabezpečenie zdravého spánku. V 
súčasnej krízovej situácii sme vyčlenili  časť produkcie na výrobu antibakteriálnych rúšok a 
 tvárových masiek.  

Radi by sme Vám predstavili našu ponuku  ochranných rúšok vyrábaných z 
antibakteriálnych látok  a ochrannej masky vyrobenej z Antibakteriálnej peny. Chráňte  seba 
aj svojich zamestnancov   a zabezpečte  im prateľné  a opakovane použiteľné ochranné 
rúška. 

Ochranné rúška, ktoré ponúkame, sú  dvojvrstvové. 

SILVER - vyrobené z dvoch  textílií. Vonkajšia strana je vyrobená z antibakteriálnej, 
poťahovej  látky Silver obsahujúcej germicídne ióny striebra. Približne 99% baktérií sa tak 
neutralizuje na povrchu textílie, čím chráni naše dýchacie cesty pred ich infikovaním. To 
poskytuje oveľa lepšiu antibakteriálnu ochranu, ako tradičné bavlnené masky. Vnútorná 
vrstva je vyrobená z látky aloe vera, príjemnej na dotyk. Rúško je opakovane použiteľné, 
vydrží pranie pri 60°C a prežehlenie žehličkou. Je vybavené pružnými gumičkami, aby čo 
najlepšie priliehalo na tvár. Farba BIELA so striebornými vláknami. 

ALOE VERA – vyrobené z dvoch vrstiev antibakteriálnej tkaniny Aloe Vera. Rúško príjemné 
na dotyk. Chráni dýchacie cesty pred infikovaním. Rúško je opakovane použiteľné, vydrží 
pranie pri 60 °C a taktiež prežehlenie žehličkou. Je vybavené pružnými gumičkami, aby čo 
najlepšie priliehalo na tvár. Farba SVETLOZELENÁ. 

BAVLNA - vyrobené z dvoch vrstiev bavlnenej látky. Jednoduchšie rúško, ktoré svojim 
dvojvrstvovým prevedením chráni naše dýchacie cesty pred ich infikovaním lepšie ako 
jednovrstvové rúška. Rúško je opakovane použiteľné, vydrží pranie pri 60 °C a taktiež 
prežehlenie žehličkou. Je vybavené pružnými gumičkami, aby čo najlepšie priliehalo na tvár. 
Farba BIELA. 

 Tvárová maska ANTIBAKTERIAL - maska vyrobená zo špeciálnej antibakteriálnej peny 
obsahujúcej antibakteriálny preparát SANITIZED. S týmto typom peny vyrábame vysoko 
kvalitné matrace pre ľudí trpiacich alergiami kvôli neutralizačným vlastnostiam škodlivých 
mikroorganizmov. Maska je vyprofilovaná a dovoľuje voľne dýchať. Vyrába sa vo veľkosti 
pre deti do 7 rokov, vo veku 7-12 rokov, vo veľkosti M pre ženy, L - pre ženy a mužov a vo 
veľkosti XL - pre mužov. Pod masku je možné si umiestniť dodatočnú filtračnú Textíliu. 

Na obrázku rúško ALOE (zelené) nižšie rúško SILVER. Ďalšie obrázky na konci ponuky. 

RÚŠKO - typ CENA CENA Tvárová maska CENA CENA 
1 ks 10 ks z antibakteriálnej 

PUR peny 
1 ks 10 ks 

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH 
SILVER 4,30 € 37,50 € ANTIBAKTERIAL 2,50 € 21,00 € 
ALOE VERA 3,90 € 33,00 € 
BAVLNA 3,50 € 29,00 € 

DOPRAVA DOPRAVA DOPRAVA DOPRAVA DOPRAVA 
1 - 50 ks 50 - 250 ks 250 - 500 ks 500 - 1000 ks nad 1000 ks 
3,70 € 4,40 € 5,30 € 5,8 € V cene 

Doprava je realizovaná prepravnou službou na adresu odberateľa. 

Platba do hodnoty 800 € je možná   vopred na predfaktúru, alebo na dobierku , avšak len kartou /nie hotovosť/. 

Platba vyššej hodnoty ako 800 € je možná len vopred na účet dodávateľa. 
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Na obrázkoch : Rúško ALOE na tvári , rúško 
BAVLNA z prednej aj zadnej strany pred 
rozložením. 
Rúško ALOE a BAVLNA sú prevedením rovnaké len sa líšia materiálom z ktorého sa vyrábajú. V poťahu ALOE sú 
mikrokapsule s výťažkami ALOE VERA .  



Rúško SILVER na tvári ,  zadná strana 
a predná strana pred rozložením.  
Zadná strana rúška SILVER je z poťahu ALOE , predná strana je vyhotovená z poťahu SILVER 
s ióntami striebra ktoré pôsobia antibakteriálne.  



 

Maska na tvár z antibakteriálnej peny 
s úpravou SANITIZED  
Dostupná vo veľkostiach XS , S , M, L, XL 

 

 

  

 




