
 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 на лицеви полумаски 

 

 

1. М001 Лицева полумаска хипоалергенна, двуслойна за многократна употреба18/9см от 

нетъкан текстил с плътност 60г/м2, ISO 17050-1, OEKO-TEX STANDARD 100 с ластик 

по БДС 4435-82.  

Цветове: B – бял;  

N – син „Navy“. 

 

Минимално количество за заявка – 1000 бр. 

 

Опаковка: 10 бр. в полиетиленов плик 15/20 см; Мастър пак полиетиленов плик за 50 

бр./100 бр.; Картонена кутия за 150 бр. 

Опции: 1: брандиране с бродерия (цената и срокът за изработка се определят в 

зависимост от размера на бродерията и бр. бодове, след предоставяне на 

изображение от клиента. Препоръчителен размер на бродерията 2х2; 

2х3см. Минимално количество за заявка на опцията – 100 бр.); 

2: коригиращ пластир за пристягане на носа (цената и с срокът за изработка 

се определят в зависимост от производствената програма след уточняване 

на количества за изработка. Минимално количество за заявка на опцията – 

500 бр.) 

Цена – 1,30 лв. без ДДС 

 

Срок за изработка: от 3 до 7 работни дни в зависимост от заявеното количество и 

производствената програма 
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2. М002 Лицева полумаска хипоалергенна, двуслойна за многократна употреба 18/9см  от 

100% памучен текстил 54 или повече нишки/см2, 100+г/м2, ISO 17050-1, OEKO-TEX 

STANDARD 100 с ластик по БДС 4435-82.  

3. М003 Лицева полумаска хипоалергенна, трислойна за многократна употреба 18/9см 

от 100% памучен текстил 54 или повече нишки/см2, 100+г/м2, ISO 17050-1, OEKO-TEX 

STANDARD 100 с ластик по БДС 4435-82.  

Цветове: B – бял;  

O – Попитайте за други 

цветове. 

 

Минимално количество за заявка – 1000 бр. 

Опаковка: 10 бр. в полиетиленов плик 15/20 см; Мастър пак полиетиленов плик за 50 

бр./100 бр.; Картонена кутия за 150 бр. 

Опции: 1: брандиране с бродерия (цена и срок за изработка се определят в зависимост 

от размера на бродерията и бр. бодове, след предоставяне на изображение 

от клиента. Препоръчителен размер на бродерията 2х2; 2х3см. Минимално 

количество за заявка на опцията – 100 бр.); 

2: коригиращ пластир за пристягане на носа (цена и с срок за изработка се 

определят в зависимост от производствената програма след уточняване на 

количества за изработка. Минимално количество за заявка на опцията – 500 

бр.) 

3: брандиране с директен дигитален печат с хипоалергенно текстилно 

мастило (цена и срок за изработка се определят в зависимост от размера 

на бродерията и бр. бодове, след предоставяне на изображение от клиента. 

Препоръчителен размер на бродерията 2х1см. Минимално количество за 

заявка на опцията – 50 бр.) 

Цена: М002 – 1,95 лв. без ДДС 

М003 – 2,30 лв. без ДДС 

Срок за изработка: от 7 до 14 работни дни в зависимост от заявеното количество и 

производствената програма 

Общи условия: 

Начин на плащане:   за количества до 5000 бр. 100% авансово по банков път 

за количества над 5000 бр., 50% авансово плащане и 50% доплащане 

преди спедиция. 

Начин на доставка: до адрес на клиента с куриерска фирма Еконт или Спиди (цената на 

доставка не е включена в офертата.)  

 


