
Ochranné pomůcky
Díky dlouhodobé spolupráci se spolehlivými zahraničními partnery máme 
nyní skladem v dostatečném množství ochranné pomůcky – respirátory třídy
KN95 (srovnatelná s třídou FFP2) pro děti a dospělé, a jednorázové roušky. 
Toto zboží vám nyní nabízíme.

Michal Hynšt
opp@wildgame.cz
+420 775 897 283

- ochranná třída KN95 (srovnatelná s evropskou třídou FFP2) 
- 5 filtračních vrstev
- zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice 
- odfiltruje 95 % škodlivých částic  
- ergonomický střih
- certifikace CE
- určen pro dospělé

Tyto respirátory splňují nejvyšší standardy zdravotnických norem. 
Jsou vybaveny pěti filtračními vrstvami zachycujícími aerosoly a prachové 
a smogové částice. Baleno po 50 ks ve sterilním obalu.

Respirátor KN95
srovnatelný s evropskou třídou FFP2

070019

- ochranná třída KN95 (srovnatelná s evropskou třídou FFP2) 
- 5 filtračních vrstev
- zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice 
- odfiltruje 95 % škodlivých částic 
- ergonomický střih 
- certifikace CE
- určen pro děti

Tyto respirátory splňují nejvyšší standardy zdravotnických norem. 
Jsou vybaveny pěti filtračními vrstvami zachycujícími aerosoly a prachové 
a smogové částice. Baleno po 50 ks ve sterilním obalu.

Respirátor KN95 - dětský - velikost S
07003

- jednorázová ústenka 
- vysoká filtrační účinnost
- vhodná pro ochranu proti virům a bakteriím

Jednorázová ústenka je určena pro základní ochranu před kapénkami,
které mohou potenciálně přenášet bakteriální a virové infekce. 
Díky vícevrstvé konstrukci má vysokou filtrační účinnost.
Baleno po 50 ks v plastikovém obalu.

Ochranná rouška (ústenka)
07002
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CENÍK OCHRANNÝCH POMŮCEK 

PLATNÝ OD 7.4.2020 

 

Kód produktu Název množství v ks 
cena bez 

DPH Balení po  

07002 Ochranná rouška 
(ústenka) 

50-250                
29,00 Kč  50 ks v 

plastovém 
sáčku 250-2500                

15,00 Kč  
2500 a více individuální 

070019 Respirátor KN95 
srovnatelný s FFP2 

50-100                
99,00 Kč  50 ks 

v krabici 
nebo 25ks v 

sáčku 
100-2000                

79,00 Kč  
2000 a více individuální 

07003 
Dětský respirátor 
KN95 srovnatelný   

s FFP2 

omezené 
množství      99,00 Kč  individuálně 

balený 

 

Fakturační údaje: 
 
STK Slatina, a.s. 
Příkop 843/4 
602 00 Brno 
IČ: 263 00 711 
DIČ: CZ26300711 

Prodejna – osobní odběr: 
 
WILDGAME 
Řípská 11g 
627 00 Brno 
Po-Pa 9:00-17:00 

Kontakt: 
 
Michal Hynšt 
+420 775 897 283 
opp@wildgame.cz 
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