
Dodací termín

10000 a více 1000 a více 500 a více 100 a více 10 a více dnů od objednání

materiál: netkaná textilie 100% polpropylen

 - tvarovatelná nosní svorka

 - jednorázové použití

 - výroba: Slovenská republika

 (na certifikované německé lince)

materiál: netkaná textilie 100% polpropylen

 - tvarovatelná nosní svorka

 - jednorázové použití

 - výroba: Čína

materiál: 100% polypropylen, barva bílá, černá

 - pro opakované použití

 - anatomicky tvarovaná pro nos

 - údržba: jemné ruční praní + 2 min. vyvářka

 - výroba: Česká republika

materiál: 100% bavlna 150 g/m2

 - pro opakované použití

 - tvarovatelná nosní svorka

 - údržba: praní na 60°C , žehlení stupeň 3

 - výroba: Slovenská republika

74,00 78,00

5 - 10

15,85

x

67,90

90,00 120,00

24,00

69,00 81,00 93,00 122,00

do 30 ks obratem

nad 30 ks 15 - 21

16,35

NABÍDKA OCHRANNÝCH ROUŠEK

INTERIMEX CZ a. s.

R-02 15,90 16,50 18,00 5 - 10

Cena 1 ks bez DPH při oběru ks
PopisFotoArt.

Ochranná trojvrstvá jednorázová rouška

R-01

R-05

Ochranná dvojvrstvá rouška z bavlny

Ochranná trojvrstvá rouška z netkané textilie

17,85 23,85 5 - 10R-08

Ochranná trojvrstvá jednorázová rouška

15,70 15,75



Dodací termín

10000 a více 1000 a více 500 a více 100 a více 10 a více dnů od objednání

materiál: 100% bavlna 150 g/m2

vnitřní filtr z netkané texilie: 100% polypropylen

 - pro opakované použití

 - tvarovatelná nosní svorka

 - údržba: praní na 60°C , žehlení stupeň 3

 - výroba: Slovenská republika

 (+ možnost dodání filtrů z nanotextilie - Kč 5/ks)

materiál roušky : 100% bavlna 150 g/m2

vnitřní filtr z netkané texilie: 100% polypropylen

 - údržba roušky a filtru z netkané textilie: 

praní na 60°C , žehlení stupeň 3

 - údržba filtru z nanotextilie: 2 min. přepařit

 - pro opakované použití

 - výroba: Slovenská republika

* Filtr z netkané textilie lze nahradit filtrem z nanotexilie. Tím se docílí srovnatelné ochrany s třídou FFP1. Filtr zvýší ochranu na 81%.

Uvedené ceny nezahrnují DPH a tuzemské dopravné.

INTERMEX CZ a. s.

Mírové nám. 490/12

466 01  Jablonec nad Nisou

tel. 483 359 011 a 483 359 017

www. ostyle.cz

Jablonec nad Nisou

4. 5. 2020

Art. Foto Popis
Cena 1 ks bez DPH při oběru ks

120,00 157,00 5 - 10

120,00 157,00 5 - 10

104,50

R-04

Ochranná trojvrstvá rouška s vnitřním filtrem z netkané 

textilie

87,10 89,00 104,50

R-06

Ochranná trojvrstvá rouška s vnitřním vyměnitelným filtrem 

z netkané textilie*

87,10 89,00


