
Трипластова текстилнa маскa с 
басти по ваш дизайн за многократна 
употреба с удобни ластични връзки.
Победи вирусите със стил.  
Внеси забавна нотка в  
ежедневните си контакти.
Състав:
- Лице плътен плат  100 гр/м2 
100% микрофибър със щампа по 
избор осигуряващ механична защита
- Уплътнител хидрофобна мембрана 
за прахови частци- 25 гр/м2 
- Вътрешен плат  150гр/м2 памук 
щадящ кожата и осигуряващ 
безопасно дишане

Размер: Възрастен

Трипластова текстилнa маскa 
по ваш дизайн за многократна 
употреба с удобни ластични връзки.
Победи вирусите със стил.  
Внеси забавна нотка в  
ежедневните си контакти.
Състав:
- Лице плътен плат  100 гр/м2- 100% 
микрофибър със щампа по избор 
осигуряващ механична защита
- Уплътнител хидрофобна мембрана 
за прахови частци- 25 гр/м2 
- Вътрешен плат  150гр/м2 памук 
щадящ кожата и осигуряващ 
безопасно дишане

Размер: Детски

Удобна текстилнa маскa за многократна употреба произведена по ваш дизайн 

Трипластова  текстилнa маскa с ваш 
дизайн за многократна употреба с 
удобни ластични връзки.
Победи вирусите със стил.  
Внеси забавна нотка в  
ежедневните си контакти.
Състав:
- Лице плътен плат  100 гр/м2-  
100% микрофибър със щампа по 
избор осигуряващ механична защита
- Уплътнител хидрофобна мембрана 
за прахови частци- 25 гр/м2 
- Вътрешен плат  150гр/м2 памук 
щадящ кожата и осигуряващ 
безопасно дишане

Размер: Възрастен

http://reklamentekstil.eu / www.bluered.eu / За запитвания: bluered_danni@abv.bg



http://reklamentekstil.eu / www.bluered.eu / For orders: bluered_danni@abv.bg

Comfortable reusable textile personalised face mask. Create Your Own Face Mask.

Three-layer textile personalised face 
mask with comfortable elastic ties. 
Defeat the virus with style.
Add a fun note to your daily contacts. 
Composition:
- Face thick fabric 100g/m2 
100% microfiber with optional print  
providing mechanical protection
- Hydrophobic membrane sealant for 
dust particles - 25g/m2

- Inner fabric 150g/m2 cotton sparing 
the skin and ensuring safe breathing

Size: Adult

Three-layer textile personalised face 
mask with layers and comfortable  
elastic ties. Defeat the virus with style.
Add a fun note to your daily contacts. 
Composition:
- Face thick fabric 100g/m2 
100% microfiber with optional print  
providing mechanical protection
- Hydrophobic membrane sealant for 
dust particles - 25g/m2

- Inner fabric 150g/m2 cotton sparing 
the skin and ensuring safe breathing

Size: Adult

Three-layer textile personalised face 
mask with comfortable elastic ties. 
Defeat the virus with style.
Add a fun note to your daily contacts. 
Composition:
- Face thick fabric 100g/m2 
100% microfiber with optional print  
providing mechanical protection
- Hydrophobic membrane sealant for 
dust particles - 25g/m2

- Inner fabric 150g/m2 cotton sparing 
the skin and ensuring safe breathing

Size: Children


