
Dobrý den,

 

tímto si Vám dovolujeme zaslat cenovou nabídku na dodávku jednorázových
ochranných roušek a respirátorů N95/FFP2. Technickou specifikaci

nabízených ochranných pomůcek naleznete níže na dalších stránkách.

Ochranný respirátor FFP2-KN95
 

1ks                       165 Kč/bez dph
50ks+                 160 Kč/bez dph
300ks+                 148 Kč/bez dph
 

 

Termín dodání: 
v závislosti od objednaného množství, max. délka dodání je 14 dnů.

 

Objednání a platební podmínky: 
možnost objednávky na eshopu www.nejoutdoor.cz/doplnky
platba dobírkou(do 4 tis.), kartou, převodem ap.

při odběru více kusů platba dopředu
 

 

Jednorázová ochranná rouška
 

1ks                       49 Kč/bez dph
100ks+                 44 Kč/bez dph
500ks+                 38 Kč/bez dph
 

 

V případě dotazů volejte 732 341 581, nebo pište na honza@nejoutdoor.cz

www.nejoutdoor.cz

Eshop a prodejna
Horní náměstí 62, Opava, 74601
IČ: 76594416  DIČ: CZ8605145912

n a b í d k a  o c h r a n nýc h  p o m ů c e k

Cenová nabídka:

 * Ceny se mění dle velké poptávky, tudíž ceny uvedené výše platí 48h od zaslání
nabídky.

V Opavě dne
31.3.2020
 



www.nejoutdoor.cz

Eshop a prodejna
Horní náměstí 62, Opava, 74601
IČ: 76594416  DIČ: CZ8605145912

Ochranný respirátor FFP2-KN95

Popis produktu:

- Profesionální ochranný respirátor s 3D tvarovaním (nemedicínské použití)
 

Vlastnosti:
- Tvarovaní na nos, úplně překrytá ústa a nos, gumička okolo uší.
 

Obecné informace:

Ochranný respirátor, respirační rouška, polomaska třídy KN95 je ekvivalentem

evropské třídy FFP2 NR D.

Masky na ochranu dýchacích orgánů třídy FFP2 jsou vhodné pro pracovní
prostředí, kde se v dýchaném vzduchu nacházejí zdraví škodlivé a mutagenní látky.

Musí zachytit minimálně 94 % pevných částic nacházejících se ve vzduchu až

do velikosti 0,6 μm a smí se použít, když nejvyšší hodnota vystavení při práci
dosáhne maximálně desetinásobné koncentrace.

 

Podle doporučení WHO je respirátor základní ochranou před bakteriemi a viry
včetně koronaviru COVID-191.
 

Polomaska je sterilizovaná, hygienicky balená po 1 kusu. Výroba probíhá v
souladu s přísnými normami.
 

Velikost respirátoru je univerzální pro dospělé osoby. V době, kdy se světem šíří
koronavirus COVID-19 (2019-nCoV), je používání ochranných masek důležité.

Chráníte tak sebe i své okolí.
 

Ochranné masky a respirátory třídy N95 (KN95 / FFP2) Světová zdravotnická
organizace WHO doporučuje, jako základní ochranu před šířící se nákazou
koronavirem1.



www.nejoutdoor.cz

Eshop a prodejna
Horní náměstí 62, Opava, 74601
IČ: 76594416  DIČ: CZ8605145912

Jednorázová ochranná rouška

Popis produktu:

- Jednorázová ochranná rouška s gumičkami okolo uší a přizpůsobením na nos
(nemedicínske použití).
 

Materiál:
- Netkaný polypropylén – 3 vrstvy:

1. vrstva: 25 g/m2 netkaný polypropylén
2. vrstva: 25 g/m2 netkaný melt-blown BFE99 filter (polypropylén)

3. vrstva: 25 g/m2 netkaný polypropylén
 

Funkčnost:
- Efektivní bariéra proti alergenům, prachu, plísním, pylům, kapénkovou infekcí a
chřipkou.

 

Velikost:
- 17,5 x 9,5 cm
 

Skladovatelnost: 
- 3 roky
 

Technická specifikace:

- BFE: ≥95%

- Dýchací odpor: ≤49Pa/cm2


