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CV22  -  Mască  Facială  din
Țesătură  Antimicrobiană  cu
2 straturi (25buc)
Colectie: Măști
Gama: Echipamente de Lucru
Material:  100% bumbac  tricotat  cu
finisaj Texpel Micro ™ anti-microbian
g

Informatii despre produs
Mască  textilă,  reutilizabilă  cu  2  straturi,  cu
finisaj antimicrobian. Ucide 99,9% din bacterii
și  controlează  numeroase  microorganisme
cauzatoare  de  miros  care  se  pot  acumula  în
fibre  prin  contactul  cu  pielea  și  spălarea.
Țesătură  100%  bumbac  pentru  confortul
întregii  zile.  Bucle  pentru  urechi  elastic  cu
reglare  pentru  potrivirea  perfectă.  Se  poate
spăla la mașină la 60 de grade. Pliată, fiecare
mască  este  ambalată  într-o  pungă  igienică
individuală din polietilena. 25 de măști pe cutie.

Măști
 
Echipamente de Lucru
Colecțiile  de  îmbrăcăminte  de  lucru  oferă  o
gamă  de  modele  și  caracteristici  potrivite
pentru multe utilizări . Doar tesaturi de cea mai
bună calitate  și  tehnici  de fabricatie,  au fost
folosite pentru a garanta confort și siguranță.
Testate  pentru  a  rezista  rigorilor  uzurii
obișnuite, fiecare articol a fost atent proiectată
și fabricată pentru a asigura o calitate optimă la
cel mai bun preț.

Caracteristici
2 straturi de material 100% bumbac pentru●

respirabilitate si confort zilnic

Finisaj antimicrobian Texpel Micro TM,●

omoara 99,9% din bacterii

Bumbac moale-la-atingere pentru confortul●

sporit al utilizatorului

Controleaza numeroase mirosuri cauzate de●

microorganisme care se pot acumula in fibre
de la contactul cu pielea sau in timpul spalarii

Pastreaza fata proaspata, uscata si fara●

mirosuri

Reutilizabil si lavabil la masina la 60 de grade●

Impachetat individual in pungi igienice●

  

O singură mărime
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CV22 - Mască Facială din Țesătură Antimicrobiană cu 2 straturi (25buc)
Cod de comoditate: 6214900019

Organism de testare

Instructiuni de spalare
            

DIMENSIUNI CARTON / GREUTATE

Produs Culoare Lungime Latime Inaltime Greutatea (kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
CV22BKR Negru 48.0 41.0 37.0 0.3500 0.0728 5036146012107 15036108826862


