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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Kontakt Marketing PIOTR OMELAŃCZUK
21-530 Piszczac,
Dworska 6 ,
Poland
Contact person
Piotr Omelańczuk
pokontaktm@gmail.com
Phone: pokontaktm@gmail.com
https://kontakt-marketing.pl/

Description of the contract
Mam do zaoferowania maski Polskiego producenta. Minimalna ilość zakupu - 1000
szt. Cena: 3.93 zł netto + 23%VAT + koszt transportu Większa ilość - negocjacja cen.
Zrobione są wszystkie możliwe badania! • Deklaracja zgodności UE, Karta Danych
Technicznych, Certyﬁkat Jednostki Notyﬁkowanej. Nadany numer CE - badanie typu
UE (moduł B) i wydała certyﬁkat typu UE nr. UE/ 480/ 2020/ 1437 z dnia 26.10.2020.
• Półmaska ﬁltrująca FFP2 do ochrony układu oddechowego przed cząstkami spełnia
wymagania normy zharmonizowanej PN - EN 149: 2001+A1: 2009. - nadruk na
każdej masce. • Półmaska ochronna produkowana zgodnie z normą PN-EN 149:
2001+A1: 2009: 1. Typ AM2 FFP2 NR PFE ≥ 95% 2. Maska jest w całości wykonane z
polskich materiałów. 3. Produkujemy w Polsce. 4. Podczas produkcji ﬁltr meltblown
jest ładowany elektrostatycznie. 5. Technologia ta zapobiega przywieraniu
patogenów - wirusów i bakterii - do powierzchni maski. 6. Opracowany przez nas
system podwójnego ładowania elektrostatycznego sprawia, że nasza maska jest
unikalnym produktem na rynku. 7. Maski testujemy w naszym laboratorium na
niemieckim urządzeniu Lorenz, z jakiego korzysta również Centralny Instytut
Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) 8. Nasze maski są już używane
w wielu polskich szpitalach. 9. W maskach można łatwo oddychać, są wygodne w
noszeniu - odpowiednia długość gumki nie powoduje dyskomfortu i alergii. 10.
Zakupy u nas to gwarancja najwyższej jakości, co potwierdzają Certyﬁkaty, atesty
jakościowe oraz deklaracje zgodności! Z przeznaczeniem: szpitale, placówki
medyczne, przychodnie lekarskie, zakłady pracy - stolarskie, kamieniarskie,
betoniarskie, lakiernicze, zielarskie i inne przemysłowe. Maski nadają się do pracach
domowych, tam gdzie występują zapylenia, nieprzyjemne zapachy, itp. Absolutna
nowość. Na rynku od 26.10.2020. Produkt w 100% z Polski. Maska idealnie
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dopasowuje się do twarzy! Nie ma prawa nic wyjść poza maskę, ani wejść pod
maskę! Z każdym wdechem i wydechem, maska pracuje, tak jak płuca. Na każdej
masce nadrukowany jest numer CE, dane producenta.

CPV
Clothing, footwear, luggage articles and accessories
Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
Security, ﬁre-ﬁghting, police and defence equipment

Attachments

Maska na twarzy.jpg

Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
02.06.2021

Valid from
04.12.2020

Industries
Produkcja metalowych wyrobów gotowych
Przemysł obronny i zbrojeniowy
Pestycydy
Farmacja i biotechnologia
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Produkcja pozostałych maszyn
Narzędzia mechaniczne
Przemysł lotniczy i kosmiczny
Pozostałe wyroby chemiczne
Biotechnologia
Przemysł petrochemiczny
Maszyny dla metalurgii
Produkcja i przetwórstwo metali
Farby i lakiery
Produkcja metali nieżelaznych
Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny
Produkcja mebli
Budownictwo i architektura
Maszyny i urządzenia
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Przemysł farmaceutyczny
Produkcja metali żelaznych
Budownictwo

Possible production volume
1000000

The minimum value of the contract
1000.00

Currency
PLN
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Purchasers from abroad
NO
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