
Product characteristics:

•  1-layer face mask. Metal filament reinforced at the top of the mask for a better fit to the 
curves of your face. • The face mask does not hinder breathing • Thanks to the attachments 
from the elastic, it does not fall off or slip • Safe for the skin – OEKO-TEX 100 certified. •  Re-
usable.
The nonmedical face mask aims to limit contact of the face and mucous membrane with 
hands, that could have contact with some infected surface. The mask is not to be used  for 
the protection of respiratory system. Regardless of wearing a protective mask all safety pre-
cautions and hygiene guidelines should be obeyed. Always wash and disinfect your hands 
before putting on a mask. Avoid touching the mask with your hands while wearing it.  Wearing 
a mask does not quarantee protection against contagion. The mask is not a full protection 
against bacteria and viruses. 

Composition: Fabric: 100% PES Trim*: 100% PES

Certificates: OEKO-TEX Standard 100
Fabric care: Note: the product must be ironed before first use 
Fastening type: Elastics 

Washing instructions:

WARNING!
(After taking off your mask it should be cleaned according to the instruction below. Do not 
put on your mask again without proper cleaning it).  
1. Wash at a temperature of (up to) 90°C.
2. Do not bleach. / Do not chlorinate.
3. Barrel dryers can be used at low speed. 
4. Iron at a temperature of (up to) 200°C.
5. Dry clean allowed.

Colour: Dark gray or black
Gender: Unisex
Manufacturer: Made in Poland

MULTIFUNCTIONAL PREVENTIVE 
/ PROTECTIVE FACE MASK 

Miranda Spółka z o.o., ul. Jedwabnicza 1• 62-700 Turek • www.miranda.pl

* The colour of the trim is only an example.
 



Dodatkowo można do niej włożyć za pomocą kieszeni 
po wewnętrznej części maseczki tkaninę filtracyjną.

Po wyciągnięciu 
z opakowania maseczka 

jest gotowa do użycia.

Maseczkę po zdjęciu należy 
wyprać, uprzednio wyrzucając 

wkład. Taka maseczka 
ponownie nadaje się do użytku.

Charakterystyka produktu: • Maseczka 2-warstwowa z miejscem na dodatkowy filtr • Maseczka wzmocniona jest  
u góry drucikiem,  który zapewnia lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Maseczka 
nie utrudnia oddychania • Dzięki mocowaniom z gumki nie spada, nie zsuwa się • Bezpiecz-
na dla skóry posiada certyfikat OEKO-TEX 100 • Wielokrotnego użytku.
Maseczka wielofunkcyjna to idealnie rozwiąznie dla osób aktywnych zabezpiecza przed 
owadami, wiatrem, chłodem i słońcem. Idealna do biegania, na rower, rolki, wyprawy górskie 
czy spacery.

Skład surowcowy: 100% PES

Certyfikaty:                              OEKO-TEX Standard 100

Gramatura: 1 warstwa materiału to 105 g/m2 ± 6 / 2 warstwy 210 g/m2

Rodzaj mocowania: Gumki

Instrukcja prania: UWAGA!
(Maseczka po zdjęciu musi zostać poddana czyszczeniu wg instrukcji poniżej. 
Nie należy zakładać ponownie maseczki nie poddanej uprzednio procesowi czyszczenia.) 
1. Prać w temperaturze 60°C. / 2. Nie wybielać / nie chlorować.
3. Można suszyć w suszarce bębnowej na niskich obrotach. 
4. Prasować w temperaturze 90°C. / 5. Można czyścić chemicznie.

Kolor: Biały

Rozmiar: Uniwersalny 18x10 cm (rozmiar bez gumek przed rozłożeniem)

Płeć: Unisex

Produckja: Polska

Instrukcja umieszczenia 
dodatkowego filtra:

MASECZKA NIEMEDYCZNA
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z kieszonką na filtr

Cena jednostkowa: 6,00 zł brutto

Dodatkowo można do niej włożyć za pomocą kieszeni 
po wewnętrznej części maseczki tkaninę filtracyjną.

Po wyciągnięciu 
z opakowania maseczka 

jest gotowa do użycia.

Maseczkę po zdjęciu należy 
wyprać, uprzednio wyrzucając 

wkład. Taka maseczka 
ponownie nadaje się do użytku.

Charakterystyka produktu: • Maseczka 2-warstwowa z miejscem na dodatkowy filtr • Maseczka wzmocniona jest  
u góry drucikiem,  który zapewnia lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Maseczka 
nie utrudnia oddychania • Dzięki mocowaniom z gumki nie spada, nie zsuwa się • Bezpiecz-
na dla skóry posiada certyfikat OEKO-TEX 100 • Wielokrotnego użytku.
Maseczka wielofunkcyjna to idealnie rozwiąznie dla osób aktywnych zabezpiecza przed 
owadami, wiatrem, chłodem i słońcem. Idealna do biegania, na rower, rolki, wyprawy górskie 
czy spacery.

Skład surowcowy: 100% PES

Certyfikaty:                              OEKO-TEX Standard 100

Gramatura: 1 warstwa materiału to 105 g/m2 ± 6 / 2 warstwy 210 g/m2

Rodzaj mocowania: Gumki

Instrukcja prania: UWAGA!
(Maseczka po zdjęciu musi zostać poddana czyszczeniu wg instrukcji poniżej. 
Nie należy zakładać ponownie maseczki nie poddanej uprzednio procesowi czyszczenia.) 
1. Prać w temperaturze 60°C. / 2. Nie wybielać / nie chlorować.
3. Można suszyć w suszarce bębnowej na niskich obrotach. 
4. Prasować w temperaturze 90°C. / 5. Można czyścić chemicznie.

Kolor: Biały

Rozmiar: Uniwersalny 18x10 cm (rozmiar bez gumek przed rozłożeniem)

Płeć: Unisex

Produckja: Polska

Instrukcja umieszczenia 
dodatkowego filtra:

MASECZKA NIEMEDYCZNA
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z kieszonką na filtr

Cena jednostkowa: 6,00 zł brutto

Product characteristics:

• 2-layer face mask. Metal filament reinforced at the top of the mask for a better fit to the 
curves of your face. • The face mask does not hinder breathing. • The mask does not slip off 
the face thanks to the elastic or elastic fabric. • Safe for the skin – OEKO-TEX 100 certified. 
• Reusable. 
The nonmedical face mask aims to limit contact of the face and mucous membrane with 
hands, that could have contact with some infected surface. The mask is not to be used  for 
the protection of respiratory system. Regardless of wearing a protective mask all safety 
precautions and hygiene guidelines should be obeyed. Always wash and disinfect your 
hands before putting on a mask. Avoid touching the mask with your hands while wearing 
it. Wearing a mask does not quarantee protection against contagion. The mask is not a full 
protection against bacteria and viruses.  

Certificates: OEKO-TEX Standard 100 

Composition: 100% PES

Fastening type: Elastics (while stocks last) / elastic fabric

Washing instructions:

WARNING!
(After taking off your mask it should be cleaned according to the instruction below. Do not 
put on your mask again without proper cleaning it). 
1. Wash at a temperature of (up to) 60°C. / 2. Do not bleach. / Do not chlorinate.
3. Barrel dryers can be used at low speed. / 4. Iron at a temperature of (up to) 90°C.
5. Dry clean allowed.

Colour: White

Gender: Unisex

Manufacturer: Made in Poland

Installation instructions 
for an additional filter:
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NONMEDICAL FACE MASK 
with a pocket for an additional filter

after removing 
from the packaging, 

the mask should be ironed

additionally, you can insert a filter cloth into the pocket 
using the inside of the mask

after removing the mask, 
wash the cartridge first. 

This mask is again usable.



Product characteristics:

• 2-layer face mask. Metal filament reinforced at the top of the mask for a better fit to the 
curves of your face. • The face mask does not hinder breathing • Mask tied with trimming 
(straps). Binding allows you to adjust the mask’s tightening. • Safe for the skin – OEKO-TEX 
100 certified. • Reusable.
The nonmedical face mask aims to limit contact of the face and mucous membrane with 
hands, that could have contact with some infected surface. The mask is not to be used  for 
the protection of respiratory system. Regardless of wearing a protective mask all safety pre-
cautions and hygiene guidelines should be obeyed. Always wash and disinfect your hands 
before putting on a mask. Avoid touching the mask with your hands while wearing it.  Wearing 
a mask does not quarantee protection against contagion. The mask is not a full protection 
against bacteria and viruses. 

Composition: Fabric: 100% Cotton / Trim*: 100% PES

Certificates: Health quality certificate - PZH , OEKO-TEX Standard 100
Fabric care: Warning: the product must be ironed before first use 

Properties: • Antibacterial • Antifungal • Antiseptic • Anti-allergic • Highest effect resistance: up to 10 
washes (99.6%) • Resistance to chemical cleaning 

Fastening type: Trimming (straps) 

Washing instructions:

WARNING!
(After taking off your mask it should be cleaned according to the instruction below. Do not 
put on your mask again without proper cleaning it).  
1. Wash at a temperature of (up to) 60°C.
2. Do not bleach. / Do not chlorinate.
3. Barrel dryers can be used at low speed. 
4. Iron at a temperature of (up to) 200°C.
5. Dry clean allowed.

Colour: White
Gender: Unisex
Manufacturer: Made in Poland
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* The color of the trimming in the picture is an example.

Charakterystyka produktu:

• Konstrukcja dwuwarstwowa – większa ochrona • Maseczka wzmocniona jest u góry dru-
cikiem, który zapewnia lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Maseczka nie utrudnia 
oddychania • Maseczka wiązana lamówką (troczkami). Wiązanie umożliwiwa regulowanie 
zacieśnienia maski. • Wielokrotnego użytku z koniecznością każdorazowej dezynfekcji.
Maseczka niemedyczna ma na celu ograniczyć kontakt twarzy i błony śluzowej z dłońmi, któ-
re mogły mieć kontakt z zainfekowaną powierzchnią. Maseczka nie stanowi środka ochrony 
układu oddechowego. Niezależnie od stosowania maseczki, należy zachowywać pełne zasa-
dy higieny i wszelkie wskazane środki ostrożności. Zakładaj maseczkę dokładnie umytymi  
i zdezynfokawanymi dłońmi. Unikaj dotykania maseczki podczas jej noszenia. Uwaga: Nosze-
nie maseczki nie gwarantuje ochrony przed zakażeniem. Maseczka nie jest pełnym zabezpie-
czeniem przed bakteriami, wirusami (w tym przed koronawirusem).

Skład surowcowy: Maseczka - 100% Bawełna / Lamówka*: 100% PES

Certyfikaty: Świadectwo jakości zdrowotnej - PZH, OEKO-TEX Standard 100

Sposób konserwacji: Uwaga: przed pierwszym użyciem wyrób należy wyprasować; stronę z nadrukiem  
prasować przez lnianą lub bawełnianą ściereczkę

Właściwości: • Antybakteryjne • Antygrzybiczne • Antyseptyczne • Antyalergiczne 
• Najwyższa odporność efektów: do 10 prań (99,6%) • Odporność na czyszczenie chemiczne.

Trwałość produktu: Do 50 prań
Rodzaj mocowania: Lamówka, (troczki) 

Instrukcja prania:

UWAGA!
(Maseczka po zdjęciu musi zostać poddana czyszczeniu wg instrukcji poniżej. 
Nie należy zakładać ponownie maseczki nie poddanej uprzednio procesowi czyszczenia.) 
1. Prać w temperaturze 60°C.
2. Nie wybielać / nie chlorować.
3. Można suszyć w suszarce bębnowej na niskich obrotach. 
4. Prasować w temperaturze 200°C, przez ściereczkę bawełnianą
5. Można czyścić chemicznie.

Kolor: Biały
Płeć: Unisex
Produkcja: Polska
Nadruk (opcja dodatkowa)**: Nadruk termotransferowy (1 logo 75 x 20 mm)

MASECZKA WIELOFUNKCYJNA 
PROFILAKTYCZNA / OCHRONNA
BAWEŁNA 100%
HIGIENIZUJĄCE WYKOŃCZENIE NA BAZIE SREBRA
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*kolor lamówki może się różnić od przedstawionego na zdjęciu w zależności od partii produkcyjnej i dostępności surowca.
** Istnieje możliowość personalizacji maseczek nadrukiem termotransferowym, mnimalne zamówienie 500 szt. 
Koszt  nadruku 0,50 gr za 1 szt.

Cena jednostkowa: 6,00 zł netto

MULTIFUNCTIONAL PREVENTIVE 
/ PROTECTIVE FACE MASK 
COTTON 100% (FABRIC ONLY)
SILVER-BASED HYGIENIC FINISH 



NONMEDICAL OVERLOCK 
FACE MASK

Product characteristics:

• 2-layer face mask. Metal filament reinforced at the top of the mask for a better fit to the 
curves of your face. • The face mask does not hinder breathing. • Thanks to straps made 
of  elastic knitted fabric the mask does not slip of the face. • Safe for the skin – OEKO-TEX 
100 certified. • Reusable.
The nonmedical face mask aims to limit contact of the face and mucous membrane with 
hands, that could have contact with some infected surface. The mask is not to be used  for 
the protection of respiratory system. Regardless of wearing a protective mask all safety 
precautions and hygiene guidelines should be obeyed. Always wash and disinfect your 
hands before putting on a mask. Avoid touching the mask with your hands while wearing 
it. Wearing a mask does not quarantee protection against contagion. The mask is not a full 
protection against bacteria and viruses.  

Certificates: OEKO-TEX Standard 100

Composition: 100% PES

Fastening type: Elastics (while stocks last) / elastic fabric

Fabric care: Warning: the product must be ironed before first use

Washing instructions:

WARNING!
(After taking off your mask it should be cleaned according to the instruction below. Do not 
put on your mask again without proper cleaning it). 
1. Wash at a temperature of (up to) 60°C.
2. Do not bleach. / Do not chlorinate.
3. Barrel dryers can be used at low speed. 
4. Iron at a temperature of (up to) 90°C.
5. Dry clean allowed.

Colour: White

Gender: Unisex

Manufacturer: Made in Poland

Variants: Other color options possible
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