
Charakterystyka produktu:

• Maseczka jednowarstwowa • Maseczka wzmocniona jest u góry drucikiem, który zapew-
nia lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Maseczka nie utrudnia oddychania • Dzięki 
mocowaniom z gumki nie spada, nie zsuwa się • Wielokrotnego użytku z koniecznością każ-
dorazowej 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 zdezynfekowanymi 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% PES / Lamówka*: 100% PES

Certyfikaty: OEKO-TEX Standard 100
Sposób konserwacji: Uwaga: przed pierwszym użyciem wyrób należy wyprasować
Właściwości: • Najwyższa odporność efektów: do 10 prań (99,6%) • Odporność na czyszczenie chemiczne.
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 90°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: Ciemny szary lub czarny
Płeć: Unisex
Produkcja: Polska

MASECZKA WIELOFUNKCYJNA 
PROFILAKTYCZNA / OCHRONNA

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

*kolor lamówki na zdjeciu jest tylko przykładowy.



Charakterystyka produktu:

•  Maseczka 2-warstwowa z kieszonką 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 • Bezpieczna 
dla skóry posiada certyfikat OEKO-TEX 100 • Wielokrotnego użytku.
Maseczka niemedyczna ma na celu ograniczyć kontakt twarzy i błony śluzowej z dłoń-
mi, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną powierzchnią. Maseczka nie stanowi środka 
ochrony układu oddechowego. Niezależnie od stosowania maseczki, należy zachowywać 
pełne zasady higieny i wszelkie wskazane środki ostrożności. Zakładaj maseczkę dokład-
nie umytymi i zdezynfekowanymi dłońmi. Unikaj dotykania maseczki podczas jej noszenia. 
Uwaga: Noszenie maseczki nie gwarantuje ochrony przed zakażeniem. Maseczka nie jest 
pełnym zabezpieczeniem przed bakteriami, wirusami (w tym przed koronawirusem). 

Skład surowcowy: 100% PES

Certyfikaty: OEKO-TEX Standard 100 

Rodzaj mocowania: Gumki (do wyczerpania zapasów) / elastyczna dzianina

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

Płeć: Unisex

Produkcja: Polska

Instrukcja montażu 
dodatkowego filtra:

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:
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z kieszonką na filtr

Cena jednostkowa: 6,00 zł brutto
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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 umożliwia regulowanie za-
cieśnienia 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 zdezynfekowanymi 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.

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
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*Kolor lamówki na zdjęciu jest tylko przykładowy.

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

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

*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



MASECZKA NIEMEDYCZNA 
OVERLOCK

Charakterystyka produktu:

•  Maseczka 2-warstwowa • Maseczka wzmocniona jest u góry drucikiem,  który 
zapewnia lepsze dopasowanie się do kształtu twarzy • Maseczka nie utrudnia  
oddychania • Dzięki mocowaniom z elastycznej dzianiny nie spada, nie zsuwa się 
• Bezpieczna dla skóry posiada certyfikat OEKO-TEX 100 • Wielokrotnego użytku.
Maseczka niemedyczna ma na celu ograniczyć kontakt twarzy i błony śluzowej 
z dłońmi, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną powierzchnią. Maseczka nie 
stanowi środka ochrony układu oddechowego. Niezależnie od stosowania masecz-
ki, należy zachowywać pełne zasady higieny i wszelkie wskazane środki ostroż-
ności. Zakładaj maseczkę dokładnie umytymi i zdezynfekowanymi dłońmi. Unikaj 
dotykania maseczki podczas jej noszenia. Uwaga: Noszenie maseczki nie gwaran-
tuje ochrony przed zakażeniem. Maseczka nie jest pełnym zabezpieczeniem przed 
bakteriami, wirusami (w tym przed koronawirusem). 

Certyfikaty: OEKO-TEX Standard 100

Skład surowcowy: 100% PES

Rodzaj mocowania: Elastyczna dzianina

Sposób konserwacji: Uwaga: przed pierwszym użyciem, wyrób należy wyprasować.

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

Płeć: Unisex

Produkcja: Polska

Warianty: Możliwe inne warianty kolorystyczne
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