Ochranné prostředky – kontakty – aktualizace k 7.4.2020

1) iMi Partner, a.s.
Radek Fiala, obchodní ředitel, radek.fiala@imi.cz, 602 132 104
Rostovská 1481/2a, 101 00 Praha 10
a) Ochranné roušky FFP1 (jednorázová, třívrstvá pro vyšší ochranu, vyrobená
z kvalitní, netkané textilie, pohodlná na nošení, gumička pro snadné uchycení,
Baleno po 50 ks v sáčku, splňuje normu EN 14683)
Cena: 19,90 bez DPH
Doba dodání: 2 týdny
b) Respirátory třída ochrany FFP2 (s ochranným filtrem KN95, zachycuje v
několika vrstvách více než 95 % virů, bakterií, prachových, pylových a smogových
částic, až na tři použití, vyroben z kvalitní netkané textilie a bavlny, baleno po 1 ks
v sáčku, splňuje normu EN 149:2011+A1:2009)
Cena: 99 Kč bez DPH
Doba dodání: 2 týdny
c) Desinfekční gel na ruce (dezinfekce bez použití vody, obsahuje 75% alkohol,
nedráždivý, zvláčňující, objem 50 ml)
Cena: 69 Kč bez DPH
Doba dodání: 5 týdnů

2) ROYAL office & telecom, s. r. o.
Karel Kolář, karel@printwell.cz , 777 146 500
U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou I
a) Respirátor specifikace FFP2 s CE certifikací, respirátory jsou baleny po 2 ks v
PE obalu a uloženy po 40ks v distribučním papírovém obalu (tzn 20x2=40 ks),
Cen: 247 Kč bez DPH, v současné době ještě máme nějaké malé množství
skladem, další dodávka dorazí cca 31.3.2020
Objednávky a bližší informace zde: https://www.printwell.cz/respirator-rouska
3) Moděva oděvní družstvo Konice
Bc. Lenka Pajchlová, Obchodní oddělení, lenka.pajchlova@modevakonice.cz,
582 302 373, www.modeva.cz
Švehlova 44, 798 52 Konice
a) 100% bavlněné dvouvrstvé roušky s vyměnitelnými filtry:
Nově vyrábíme a distribuujeme od 6. 4. 2020
1 / filtr z netkaného materiálu PERLAN - 100% viskóza nebo
2/ filtr z nanomembrány, která má nepropustnost jako respirátor M3

Cena 1 ks ROUŠKY je: 75 Kč včetně DPH.
cena 1 ks filtru PERLAN: je 1 Kč včetně DPH.
cena 1 ks filtru NANOMEMBRÁNY: je 9 Kč včetně DPH.
Baleno po 5 ks roušek, Splatnost faktury 3 pracovní dny po dodání zboží.
Termín dodání dle objednaného množství a po tel. domluvě.
Možnost osobního odběru v Moděvě Konice nebo zaslání službou GLS.
Mat. složení:
Bavlna 100%, Roušku lze prát i žehlit na vysokou teplotu. Takto ošetřený
dezinfikovaný výrobek lze použít opakovaně. Vyrobeno v CZ

4) ADLER CZECH a.s.

Popis

Minimální objednatelné
množství

Respirátor KN95 (FFP2)
uni
Chirurgická rouška uni
Anti-virus overal uni
*Ceny jsou uvedeny bez DPH

10
50
1

Komodita

Kč/ks*

R98

90,00

R97
R96

22,00
850,00

Pokud máte vážný zájem, prosíme o registraci prostřednictvím našeho eshopu: https://www.adler.info/CZ/cs/registration (Mám primárně zájem o nákup
ochranných pomůcek).
Po přijetí registrace Vám zašleme přihlašovací údaje.
foto: https://www.adler.info/CZ/cs/product?category=ochranne-pomucky

5) GRAFTEX, Unimachinery s.r.o.
Petr Koláček, tel: 732 240 981, kolacek@graftex.cz , www.graftex.cz
Máme volné kapacity na šití roušek. Šijeme dvojité roušky s možností vložení filtru.
Pokud bude zájem z Vaší strany stačí napsat mail nebo zavolat. Rádi Vám
vyhovíme.
6) SILVERPLUS
Šimon Jandl, 777 567 930, settaxz@gmail.com
Nabízíme Vám k prodeji 100% bavlněné roušky s technologií Silverplus (stříbro),
které mohou být skvělou ochranou jak pro Vás, tak Vaše zaměstnance či rodinu. V
současné době není jistota, jak dlouho bude boj s KORONAVIREM přetrvávat, a tak
je ideální čas se proti němu vyzbrojit. Velkou výhodou je dlouhá životnost a ochrana
jedné roušky, oproti ''jednorázovce''. Na skladě máme posledních pár tisíc kusů a
vzhledem ke spokojenosti našich současných odběratelů je to limitovaná příležitost,

jak získat náš produkt, který si dovolíme řadit, jako nejlepší na trhu ČR. Níže ideo, jak
správně pečovat o roušku. https://www.youtube.com/watch?v=Ticdl8V_n6M
vše skladem, po Praze do 2h po ČR do 5h u Vás.
Ceník: 100ks: 90,-/ks bez DPH, 1000ks: 80,-/ks bez DPH, 2000ks: 75,-/ks bez
DPH, 5000ks: 65,-/ks bez DPH

7) FERTISTAV, e-shop na adrese: https://www.fertistav-eshop.cz/
a) 500 ml desinfekce na ruce
b) látkové roušky se stříbrem

8) Dvectis - Dv Mask

