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poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

Osłona twarzy – standard - pakiet rodzinny
KATEGORIA: OCHRONA

PRODUCENT:
Ze względu na różny skład płynów dezynfekujących, nie zaleca się dłuższego kontaktu ze środkiem. 
Może to spowodować uszkodzenie powierzchni przezroczystych. Płyn należy nakładać w niewielkich 
ilościach i niezwłocznie usunąć go przy pomocy miękkiego materiału.

NR ARTYKUŁU: 2020-001-009

SPECYFIKACJA:

• Szybka – PET: 0,4 - 0,5mm o przezroczystości 99,1%. 

• Format szyby – 290x210mm / 290x180mm

• Guma tkana: 20mm (czarna lub biała*)

• Pianka: 180g (szara lub biała*), grubość 4cm

*Kolor pianki oraz paska na głowę (gumki) będzie wysyłany losowo 
w zależności od dostępności surowca  u producenta.

CERTYFIKATY I ZGODNOŚCI:

• Atest higieniczny HK/B/0669/01/2015

• Zgodna z zasadą 1935/2004

• Sprężystość PN-EN ISO 8307: 2000 [35]

• Właściwości przy rozciąganiu PN-EN ISO 1798: 2001 [80]

• Odkształcenie przy ściskaniu PN-EN ISO 3386-1: 2000 [3]

DOSTĘPNOŚĆ:

Czas realizacji zleceń na osłony wynosi do 3 dni roboczych.

OPIS PRODUKTU:

Osłoń siebie i swoich najbliższych. Pakiet 2+2 - dwie przyłbice 
dla dorosłych i dwie dziecięce.
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Osłona twarzy – cennik
KATEGORIA: OCHRONA

PRODUCENT:

Ilość kompletów Cena netto Cena brutto

1 99 zł 121,77 zł

2 198 zł 243,54 zł

3 297 zł 365,31 zł

4 396 zł 487,08 zł

5 495 zł 608,85 zł

6 594 zł 730,62 zł

Ze względu na różny skład płynów dezynfekujących, nie zaleca się dłuższego kontaktu ze środkiem. 
Może to spowodować uszkodzenie powierzchni przezroczystych. Płyn należy nakładać w niewielkich 
ilościach i niezwłocznie usunąć go przy pomocy miękkiego materiału.

NR ARTYKUŁU: 2020-001-009

SPECYFIKACJA:

• Szybka – PET: 0,4 - 0,5mm o przezroczystości 99,1%. 

• Format szyby – 290x210mm / 290x180mm

• Guma tkana: 20mm (czarna lub biała*)

• Pianka: 180g (szara lub biała*), grubość 4cm

*Kolor pianki oraz paska na głowę (gumki) będzie wysyłany losowo 
w zależności od dostępności surowca  u producenta.

CERTYFIKATY I ZGODNOŚCI:

• Atest higieniczny HK/B/0669/01/2015

• Zgodna z zasadą 1935/2004

• Sprężystość PN-EN ISO 8307: 2000 [35]

• Właściwości przy rozciąganiu PN-EN ISO 1798: 2001 [80]

• Odkształcenie przy ściskaniu PN-EN ISO 3386-1: 2000 [3]

DOSTĘPNOŚĆ:

Czas realizacji zleceń na osłony wynosi do 3 dni roboczych.

OPIS PRODUKTU:

Osłoń siebie i swoich najbliższych. Pakiet 2+2 - dwie przyłbice 
dla dorosłych i dwie dziecięce.


