Zadeva: Bombažne obrazne maske iz Slovenije

Pred vami so osnovne informacije za obrazne zaščitne maske, ki
so v Sloveniji in tujini postale novi vsakodnevnik. Za vsa dodatna
vprašanja se z vami z veseljem pogovorimo po telefonu, saj
razumemo, da ima vsak partner svoje specifične zahteve in želje.
POMEMBNO: Za vse maske imamo preizkusne varnostne
teste iz Inštituta Jožef Štefan.
OBRAZNE MASKE
Vse maske so ročno izdelane v Sloveniji. Na voljo so 2 ali 3 slojne
maske po sledeči sestavi:
Material za 2 slojno s tkanino in polipropilenom:
Zgornja plast: tkanina 35% bombaž, 65% poliester ali 50%
bombaž in 50% poliester
Spodnja plast: 100% polipropilen (razgradljiv v naravi, luknjasto
belo blago)
100 kos: 2,65€/kos
250 kos: 2,52€/kos
500 kos: 2,44€/kos
Material za 2 slojno s tkanino:
Zgornja in spodnja plast: 2 x tkanina 35% bombaž, 65% poliester
ali po sestavi 50/50
Dve plasti tkanine, ponavadi bela ali črna podloga.
100 kos: 2,92€/kos
250 kos: 2,78€/kos
500 kos: 2,69€/kos
Material za 3 slojno (2 x tkanina in polipropilenom):
Zgornja plast: tkanina 35% bombaž, 65% poliester ali po sestavi
50/50
Vmesna plast: tkanina 35% bombaž, 65% poliester ali po sestavi
50/50
Spodnja plast: 100% polipropilen (razgradljiv v naravi, luknjasto
belo blago)
100 kos: 3,69€/kos
250 kos: 3,52€/kos
500 kos: 3,38€/kos
Dovoljeno pranje na 600C
- elastika: svetle barve = bela, temne barve = črn

Primeri s slikami:

Opcija personalizacije:
Vezenje:
- priprava programa za vezenje: 25€
- vezenje (cene so odvisne od števila vbodov, tako da so cene
okvirne): 0,55 do 0,85€/kos
Vezenje je bolj primerno nekje do velikosti 8 cm v širino. Cene
vezenja so standardne kot za druge izdelke in za ponudbo
potrebujemo želeni design. Vezenje se najprej naredi na krojene
izdelke in nato zašije obe plasti skupaj, tako da ne moti pri
uporabi.
Pri večjih količinah se vam tudi naredi po ključu 90% standardna
dolžina elastike, 10% povečana elastika za cca 1,5 cm v dolžino za
tiste osebe, ki imajo večje glave. Te maske pridejo posebej
spakirane.
Tisk:
Cena je odvisna od števila barv. Pri tisku je potrebno opozoriti, da
se pri višji temperature počasi spere zato zaradi obstojnosti
priporočamo vezenje.
Glede tiska je potrebno opozorilo , da se vzdržuje z ročnim
pranjem/razkuževanjem v vroči vodi v posodi.

Dodatna opcija – pakiranje:
Pakiranje v vrečke - opcijsko: 0,18€/kos

Na voljo so sledeče barve blaga:
Spodnje barve na sliki so na zalogi po cca 500 kosov vsake barve.
Redna zaloga:

Za naročiti:
Barve v nadaljevanju so možne za količine nad 500 kosov, vendar
če barve ni v SLO na skladišču lahko traja do 14 dni za dobavo.
Pred končnim naročilom vedno preverimo trenutno zalogo saj
se dnevno spreminja.

Vse cene so brez DDVja. Rok plačila: po dogovoru
Dobavni rok: po dogovoru.
Za varnost vaših zaposlenih, poslovnih partnerjev in strank pa
lahko poskrbite tudi z Sprejem za razkužilo, ki se polni. Več
informacije
najdete
na
axismundi.si
na
povezavi
https://bit.ly/2RfCLTy
Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo.
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