Vážení členové družstva i další občané Českého Těšína,
s ohledem na současnou situaci kolem pandemie a nemoci COVID 19 a s myšlenkou na ty, kteří
nemají možnost zajistit si ochranné roušky (svépomocí či jiným způsobem), dovolujeme si
touto cestou zprostředkovat nabídku firmy, která se výrobou těchto ochranných pomůcek
zabývá. Je pak již na Vás – jednotlivcích, jestli tuto možnost využijete.

Nabídka společnosti

(kontakt viz níže)

Všechny uvedeny ceny jsou individuální a platí po dobu 10 dnů (cenu nelze garantovat
s ohledem na měnící se ceny materiálů).
Nabídka č. 1:
2vrstvá Designová rouška lemující tvář
100% bavlna z CZ distribuce, tepelně sterilizováno
Uchycení plochou gumičkou nebo šňůrkou kolem hlavy (doporučuji šňůrku, je opravdu
pohodlnější a mnohem líp vypadá)
Cena: 61,-Kč včetně DPH/Ks
Nabídka č. 2 – Doporučuji:
3vrstvá Designová rouška lemující tvář s kapsou pro vložení filtru z nanomateriálu či
např. papírového kapesníku
100% bavlna z CZ distribuce, tepelně sterilizováno, kapsa pro přídavný filtr významně zvyšuje
účinnost roušky
Uchycení plochou gumičkou nebo šňůrkou kolem hlavy (doporučuji šňůrku)
Cena: 75,-Kč včetně DPH/Ks
Nabídka č. 3:
Rouška 2vrstvá s kapsou pro vložení filtru z nanomateriálu či jiného vhodného filtru
Jednodušší typ – tzv. rouška asijského typu (tvar roušky se upravuje stahováním průběžné
šňůrky)
100% bavlna z CZ distribuce, tepelně sterilizováno
Uchycení šňůrkou kolem hlavy
Cena: 58,-Kč bez DPH/Ks
Bližší informace:
• V příloze zasílám fotografie aktuálně vyráběných typů roušek
Dostupná „barevnost“ bude upřesněna v okamžiku poptávky / objednávky
• Roušky se nejčastěji dodávají ve dvou velikostech (S, M – rozdíl ve velikosti je cca
1 cm z obvodu roušky)
• Na přání jsme schopni vyrábět i jiný typ roušek, případně roušky s potiskem loga či
libovolného textu
• Coby sociální regionální podnik se ze všech sil snažíme v duchu hesla „Spolu to
zvládneme“, vrátit životy nás všech do normálu
• Vyrábíme roušky ze 100% bavlny pro několik průmyslových podniků, firem, škol apod.
v našem regionu
• Naše aktuální výrobní kapacita je cca 300–350Ks roušek denně (nárazově cca 600Ks
denně)

•
•

V rámci solidarity jsme zdarma dodali kompletní materiál na 100ks roušek Slezské
Diakonii, kde dobrovolníci kompletují roušky pro potřebné
Zdarma navíc řežeme materiál na našem laserovém plotru pro výrobu dalších 100vek
kusů bezplatně rozdávaných roušek

Věřím, že Vás naše nabídka zaujala a předem děkuji za Vaši zpětnou vazbu, případně
objednávku.
Zpětná vazba je pro nás v těchto těžkých časech velmi důležitá.
V případě dalších dotazů či požadavků nás prosím neváhejte kontaktovat.
Děkuji.
S přáním příjemného dne a pevného zdraví
Kontakt:
Pavlína Vavřačová
Vendryně 215
739 94
Tel.: 608 616 676
Email: vavracova@areval.cz
www.areval.cz

