Fi. HÁJEK – čištění peří a šití bytového textilu
Daniela Pašinská
Nepomucká 33
326 00 PLZEŇ
IČO: 72238551
DIČ CZ7752142101
Č.ú. 229718600/0300
Produktová nabídka ROUŠKY
KLASIK - ručně pravidelně SKLÁDANÁ - JEDNOVRSTVÁ
1.rozměr dospělý: 20x9 cm / po složení
2.rozměr dětský : 14x7 cm / po složení + 2 nitěné knoflíky + volitelná gumička přes obvod hlavy
materiál
Látka : 100% BAVLNA sypkovina, hustě tkaná, stálobarevná, zdravotně nezávadná při slinění,
+! kvalitní vysoká NE-prodyšnost 30 litrů /m2 vyrobeno pro náplně z peří
1) TA 2008 bílá/pevná 180g/m2
2) Andrepa unibarva světlá/jemná 130g/m2
Šikmý proužek : 100% BAVLNA - boční uchycení skladu „TIP ! přilne na každý tvar obličeje“
Tkalouny : PES
(též 67% ba, dle dodavatelů, ale není k dostání)
Brzdička : 1x/na kus - pro spojení horních tkalounů, pro komfortnější a rychlejší upnutí
není součástí balení ( každý má doma nějaké oblečení z kterého lze použít vlastní),
prodáváme zvlášť za 10 Kč /ks jen pro maloodběr (nedostatek tohoto zboží)
Ošetření : 1.Před prvním použitím roušku sterilizujte ve vroucí vodě
2. Lze opakovaně vyvářet, prát i žehlit na vysoké teploty
3. Sterilizovanou čistou roušku před dalším použitím, uchovávejte v čistém prostředí
( igelit pytlíček apod.)
Cena za kus : 75,-Kč s DPH
slevy : neposkytujeme (cena pokrývá nejnutnější výrobní náklady, nesnažíme se vydělat)
Foto produktu : viz příloha
Balení : mikrotenové pytlíčky /viz příloha / po Ks 2-10-50-100
množství a frekvence dodání : 150-200 ks / den (!zatím se zlepšujeme a navyšujeme kapacitu)
Platební podmínky pro BALENÍ a ODBĚR:
od 2 a 10 ks /bez objednávky/ !! NEZASÍLÁME
-hotovost v Plzni při osobním odběru 9-17 hod – účetní doklad do 10.000 Kč
od 50 ks / na objednávku/ !! ZASÍLÁME s PPL /přepravní HDPE pytel max 300 Ks/ poštovné a
balné +200 Kč
-převodem předem na účet - faktura bude přiložena poté v balíku
-hotovost v Plzni při osobním odběru 9-17 hod – účetní doklad do 10.000 Kč (dle možné domluvy
předem vystavená faktura za hotové)

