Dobrý den,
rádi bychom Vám nabídli kvalitní a v ČR vyráběný ochranný obličejový štít dostupný všem. Veškeré
informace najdete na stránkách:
www.ceskystit.cz
S ohledem na nepříznivou situaci se zásobováním zdravotnických ochranných pomůcek v naší zemi
jsme se rozhodli využít výrobní kapacity naší firmy DEKOR sro (www.dekor.cz ), invenci a osobní
energii a vyrobit ochranný obličejový štít z plastu pro všechny, kteří ho potřebují.
Kapacita naší výroby je 1 000 + kusů denně.
Inovací na štítech mohou být snadno aplikovatelné samolepky. Zde jsme reagovali na zpětnou vazbu
od lékařů, že se malé děti bojí „zakuklených doktorů“. Stejně tak lze štít snadno potisknout firemním
logem (od 300 ks štítů a více; individuální cena).
Reference:
7/4/2020 MUDr. Štěpán HRŇA, Uherské Hradiště
„Na první pohled mě již při převzetí štítu ohromila viditelná robustnost, ne však ve špatném slova
smyslu. Naopak! Je to to ta očekávaná robustnost, která mě chrání. Tato robustnost ale nejde na úkor
váhy. Na první pohled známka bezpečí a přitom lehkosti. Štít jsem nasadil na začátku pracovní doby a
sundal jsem ho cca po 4 hodinách. Po celou dobu byl štít přirozenou součástí hlavy. Je to dáno
zejména poměrně širokým, dobře padnoucím čelním páskem nosné konstrukce. Při každém pohybu
hlavy štít pevně sedí a přesto jsem po celou dobu neměl pocit, že bych měl na hlavě něco
přebytečného.“
Parametry štítu:
•
jedna velikost vhodná pro všechny – materiál kopíruje tvar čela
•
testován na celodenní nošení lékaři – zapomenete, že ho máte na hlavě
•
ultralehký – váží pouze 87 g
•
odstup od čela dává dostatek prostoru pro brýle i respirátor
•
speciální úchyt pro gumičky roušky/respirátorů přímo na štítu!
•
nemlží se
•
funkčnost a pohodlnost výrobku otestovanou lékaři
•
jedná se o štít pro opakované použití
•
pro obvod hlavy do 65 cm
•
lze dezinfikovat běžnými prostředky
•
jednoduché sestavení štítu za 4 minuty
•
vhodné pro další profese – kadeřníky, prodavačky atd.
•
odměňte se a vyzdobte si štít samolepkami
•
samolepku ocení zejména vaši malí pacienti
•
dodáváme v rozloženém stavu s návodem ke složení
Cena štít:
199,- Kč doporučená MOC vč. DPH
Distributorům poskytujeme slevu, kdy cena je 131,40 bez DPH.
Cena samolepky:
36,30 Kč vč. DPH
Objednávky:
www.ceskystit.cz

V případě dotazů jsme k dispozici.
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