
Maseczki ochronne
z nadrukiem



• Maseczka wielokrotnego użytku z jonami srebra, niemedyczna, 
dwuwarstwowa, posiada miejsce na filtr, wykonana w 100% 
z poliamidu 250 g/m2, jony srebra utrzymują się do 20 prań, 
temperatura prania do 90 stopni Celsjusza, wyprodukowana w
Polsce. Materiał: Poliamid 250g

Dostepna kolorystyka:

• Maseczka wielokrotnego użytku z jonami srebra, niemedyczna, 
dwuwarstwowa, posiada miejsce na filtr, wykonana w 100% 
z poliamidu 250 g/m2, jony srebra utrzymują się do 20 prań, 
temperatura prania do 90 stopni Celsjusza, wyprodukowana 
w Polsce. Materiał: Poliamid 250g
 
Dostepna kolorystyka:

MASECZKI Z NADRUKIEM

Maseczka wielokrotnego użytku z miejscem na filtr i jonami srebra

maseczka

nadruk 1 kolor

100 szt.

3,68 zł

3,34 zł

ilość

+ przygotowalnia druku 80 zł netto

1 000 szt.

3,22 zł

1,94 zł

3,45 zł

3,06 zł

250 szt.

3,34 zł

2,36 zł

500 szt.

Znakowanie transferem:

Znakowanie sublimacja:

maseczka

100 szt.

nadruk full color

ilość

+ przygotowalnia druku 50 zł netto

1 000 szt.

3,22 zł

2,85 zł

3,45 zł

3,13 zł

250 szt.

3,34 zł

2,99 zł

500 szt.

3,68 zł

100 szt.

3,27 zł

nadruk 1 kolor

nadruk fu
ll c

olor



MASECZKI Z NADRUKIEM

• wymiar maski ok. 19 x 9 cm
• rozmiar uniwersalny
• przód maski nadruk full color sublimacja
• tył maski (wnętrz) wprasowana biała flizelina od wewnątrz
• materiał - 100% poliester
• gumki na uszy białe (do czarnych masek - czarne)
• maska wielokrotnego użytku
• polska produkcja
• funkcja: wspomaganie ochrony, oznaczenie osoby, promocja
• dostępny rozmiar dziecięcy ok 15,5 x 7 cm

Znakowanie sublimacja:

maseczka
z nadrukiem full color

100 szt.

10,70 zł

250 szt.

10,00 zł

500 szt.

8,99 zł

1 000 szt.

8,12 zł

ilość

+ przygotowalnia druku 50 zł netto

nadruk fu
ll c

olor

Maseczka ochronna sublimacyjna z nadrukiem full color



MASECZKI Z NADRUKIEM

nadruk fu
ll c

olor

Wewnątrz 100% bawełna 120 g/m2
na zewnątrz microfibra 130 g/m2
Wymiary - 200x120mm

Maseczka ochronna dwuwarstwowa wykonana z wysokiej jakości 
poliestru - microfibry. Miękkie, elastyczne wykończenie w dwóch 
wersjach kolorystycznych; białym oraz czarnym. Ergonomiczny 
kształt i wygoda noszenia. 

Lamówka - Lamówka elastyczna czarna lub biała 
Pranie - Maska przystosowana do prania w 60stopniach 

Znakowanie sublimacja:

100 szt.

12,39 zł

250 szt.

11,59 zł

500 szt.

8,99 zł

1 000 szt.

8,12 zł

ilość

+ przygotowalnia druku 50 zł netto

maseczka
z nadrukiem full color

Maseczka dwuwarstwowa z lamówką z nadrukiem full color



MASECZKI Z NADRUKIEM

Maseczka dwuwarstwowa PREMIUM z nadrukiem full color

• dowolny zadruk
• dwuwarstwowa
• regulacja rozmiaru
• wielokrotnego użytku
• hipoalergiczna
• pranie w pralce
• produkt polski
• Certyfikat oeko tex

MATERIAŁY:
wnętrze: 100% bawełna;  na zewnątrz: poliester

Znakowanie sublimacja:

100 szt.

15,69 zł 14,69 zł 14,19 zł 13,69 zł

16,49 zł 15,49 zł 14,99 zł 14,49 zł

250 szt. 500 szt. 1 000 szt.ilość

+ przygotowalnia druku 50 zł netto

maseczka
z nadrukiem full color

bez stoperów

maseczka
z nadrukiem full color

ze stoperami

nadruk fu
ll c

olor

MASECZKI Z NADRUKIEM



Zapytaj nas o model którego szukasz

MASECZKI Z NADRUKIEM



 Przyłbice ochronne



Bandany do zakrywania ust i nosa

Wielofunkcyjna bandana z możliwością noszenia na wiele sposobów. Nie zapewnia ochrony przed wirusami, ale 
jest wystarczająca do przestrzegania zaleceń dotyczących zakrywania nosa i ust. Po minięciu pandemii może być 
nadal używana jako nakrycie głowy, zapewnia ochronę przed ciepłem, zimnem, wiatrem.

Szeroka gama kolorystyczna dla wzorów bez znakowania:

Bandany z indywidualnym nadrukiem full color na całej powierzchni:
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