
 Máscaras reutilizáveis  

 Garanta uma vida diária segura  
 com antecedência. 
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Como fabricante europeu de tendas dobráveis, desenvolvemos inúmeras novas soluções e produtos para essa emergência. Entre 
essas também estão as máscaras de pano reutilizáveis, agora produzidas pela nossa alfaiataria interna.

Graças às diferentes cores e tamanhos para crianças e adultos, certamente temos o modelo certo para você. Portanto, você não 
precisa se preocupar com o deslizamento da máscara ou com um campo de visão estreito.

Para a produção de nossas máscaras, apenas tecidos não poluentes e hipoalergênicos com a marca de qualidade ecológica 
„Standard 100 by OEKO-TEX®“ são usados. As máscaras de tecido são 100% algodão e possuem um elástico para facilitar a 
fixação atrás das orelhas. Alto conforto é garantido!

 Máscaras reutilizáveis  

 Máscaras de tecido de nossa própria  
 produção para reduzir a taxa de infecção. 

Eles não são certificados 
FFP2 ou FFP3, portanto, não 
são adequados para uso 
médico ou cirúrgico.

 Sem uso médico  
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 Máscaras reutilizáveis  

Caracteristicas: 

 � 100% algodão.

 � Tecidos não poluentes e hipoalergênicos com a marca ecológica „Standard 
100 by OEKO-TEX®“.

 � Lavável a 60 graus e reutilizável.

 � Camada dupla costurada.

 � Fixação nos ouvidos com elástico.

 � Não possui certificação FFP2/FFP3, portanto, não é adequado para uso 
médico ou cirúrgico.

 � Embalagem: 10 peças.

Opcional:

 � Possibilidade de bordado multicolorido de acordo com os desejos  
individuais.

Medições: 

 � Adultos (Cor: branco)

 � Crianças (cores: rosa, azul claro)

A pedido, modelos personalizados também podem ser feitos.



Nós somos fabricantes! 
Todos os componentes 
de nossas tendas dob-
ráveis são produzidos 
por nós mesmos. É 
por isso que temos 
a possibilidade de 
oferecer soluções per-
sonalizadas e garantir 
um tempo de entrega 
rápido.

Você não pode ir mais 
rápido. A montagem é 
simples, rápida e sem 
o uso de ferramen-
tas. A tenda dobrável 
Mastertent está pronta 
para uso em segundos.

Nós não vamos deixar 
você na chuva! Testes 
contínuos e regulares 
nos tecidos utiliza-
dos em nossas tendas 
garantem sua absoluta 
impermeabilidade.

Fabricante

Easy-Up Impermeável

 IInovador, eficiente e seguro.  

 Nossa contribuição para uma maior prevenção  
 contra o COVID-19. 
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