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DESIGNOVÉ DVOUVRSTVÉ ROUŠKY
Dvouvrstvá designová rouška s kapsou pro umístnění libovolného filtru je 
vyrobena ze 100% bavlny (vnitřní vrstva) a 100% polyesteru (vnější vrstva). 

ROZMĚRY ROUŠEK
Dospělá 
složená           ↕ výška    7 cm
po nasazení  ↕ výška  15 cm
                        ↔ šířka   18 cm
Dětská
složená           ↕ výška   6 cm
po nasazení  ↕ výška  12 cm
                        ↔ šířka   15 cm

Uchycení pomocí elastických oušek

Rouška má dvě varianty uchycení, a to pomocí elastických šňůrek (oušek) za 
uši v bílé barvě pro pohodlné nošení nebo elegantních šňůrek, v černé nebo 
bílé barvě, na zavazování, aby rouška padla každému.

VÝHODY ROUŠEK
»   Kvalitní dvouvrstvá rouška s kapsou pro umístění libovolného filtru
»   Designový sublimační potisk
»   Ruční výroba, vyrobeno v ČR
»   Pohodlné nošení i dýchání
»   Opakované použití po vyprání nebo vyvaření
»   Napomáhá k zachycení kapének

Každá rouška je balena zvlášť do zalepeného polypropylenového sáčku. 
Nejedná o certifikovanou zdravotnickou pomůcku.



HOTOVÉ ROUŠKY
Vybírat můžete z celkem 10 designů, z nichž jsou 2 designy dětské. 
Veškeré designy můžete vidět v katalogu dále. 

VZORKY
V případě zájmu Vám můžeme zaslat vzorky k vyzkoušení. 

Rouška ve firemních barvách s logem? Žádný problém.
Nabízíme Vám vlastní design roušek dle Vašich přání a požadavků.

CENÍK

VLASTNÍ DESIGN ROUŠEK

Cena bez DPH dle počtu odebraných kusů:
»   1 – 99 ks            115 Kč/ks
»   100 – 399 ks            112 Kč/ks
»   400 – 799 ks           105 Kč/ks
»   800 – 1 499 ks             99 Kč/ks
»   1 500 a více ks             89 Kč/ks

»    Nad 100 ks
»    Návrh včetně vizualizace zdarma
»    Individuální cena za kus - viz ceník
»    Možnost výběru typu uchycení



ELEGANT ROUŠKA

ORIENT ROUŠKA

Velikost: 
univerzální (spíše S/M)

Typ uchycení: 
elastické šňůrky za uši 
bílá barva

Velikost: 
univerzální (spíše S/M)

Typ uchycení: 
elastické šňůrky za uši 
bílá barva



PATCHWORK ROUŠKA

ZIG-ZAG ROUŠKA

Velikost: 
univerzální (spíše S/M)

Typ uchycení: 
elastické šňůrky za uši 
bílá barva

Velikost: 
univerzální (spíše S/M)

Typ uchycení: 
elastické šňůrky za uši 
bílá barva



TROPICAL ROUŠKA

CAMO ROUŠKA

Velikost: 
univerzální (spíše S/M)

Typ uchycení: 
elastické šňůrky za uši 
bílá barva

Velikost: 
univerzální (spíše M/L)

Typ uchycení: 
šňůrky na zavazování 
černá barva



HEXAGON ROUŠKA

POLYGON ROUŠKA

Velikost: 
univerzální (spíše M/L)

Typ uchycení: 
šňůrky na zavazování 
černá barva

Velikost: 
univerzální (spíše M/L)

Typ uchycení: 
šňůrky na zavazování 
černá barva



Velikost: 
dětská univerzální 
vhodné pro děti 5 − 12 let

Typ uchycení: 
elastické šňůrky za uši 
bílá barva

ZVÍŘÁTKA ROUŠKA DĚTSKÁ

RŮŽOVÁ ROUŠKA DĚTSKÁ

Velikost: 
dětská univerzální 
vhodné pro děti 5 − 12 let

Typ uchycení: 
elastické šňůrky za uši 
bílá barva



JAK SE O ROUŠKU STARAT?
»   prát klasicky v pračce i v rukách na max. teplotu 90 °C
»   jednotlivé barvy prát odděleně
»   vyvařovat po dobu max. 5 minut
»  žehlit na napářku; vnější polyesterovou stranu doporučujeme při žehlení 
     překrýt textilií a žehlit přes

PÉČE O ROUŠKU


