
Materiały ochronne dla Ciebie
i Twoich bliskich

PAKIET OCHRONNY DLA 
SENIORA

OFERTA



• maseczki ochronne wielorazowe dla osób dorosłych, 
z podwójnej tkaniny bawełnianej, z kieszonką do  
wkładów/fi ltrów (6 sztuk);

• wkłady fi zelinowe do maseczek (10 sztuk);
• rękawiczki jednorazowe dla osób dorosłych                     

(12 par/ 24 sztuki) w rozmiarach: S, M, L, XL (do wyboru);
• okulary ochronne wielorazowe, regulowane (1 sztuka);
• żel antybakteryjny lub płyn do dezynfekcji                         

(1 opakowanie, 100 ml);
• żel antybakteryjny lub płyn do dezynfekcji (1 litr);
• worek/plecak ze ściągaczami do przechowywania pakietu 

(1 sztuka).

ZESTAW ZAWIERA:

SPECYFIKACJA MASECZKI:

• długość pojedynczego troka: 80 cm, powierzchnia ochronna: 
40x20 cm;

• bawełna barwiona i/lub drukowana; gramatura 120 g; przyjazne 
kolory, losowo wybrane wzory;

• tkanina certyfi kowana, wolna od substancji szkodliwych 
w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia 
człowieka, m.in.: pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, 
barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych 
i ekstrahowalnych metali ciężkich;

• wkłady fi zelinowe o gramaturze 40-50 g;
• aby zachować wysoki poziom bezpieczeństwa, maseczki 

zapakowane są z należytą starannością - hermetycznie, w foliowe 
opakowanie; przed pierwszym użyciem zalecane jest wypranie 
i zdezynfekowanie maseczki.



WEJDŹ. 
facebook.com/kooperatywalaznia

ZOBACZ. 
www.laznia.org
www.sklep.laznia.org

ZOSTAŃ.
Szczecin, Koński Kierat 14/15, I piętro
kooperatywa@laznia.org

CENA DETALICZNA: 148 ZŁ BRUTTO Z VAT ZA PAKIET
PRZY ZAMÓWIENIACH WIĘKSZEJ LICZBY PAKIETÓW, CENA DO NEGOCJACJI.

Zadzwoń 514 055 277 lub napisz 
zamowienia@laznia.org i złóż 
zamówienie na podstawowe pakiety 
ochronne.

Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo 
w swoim otoczeniu. 

Produkt społeczny pozwalający utrzymać miejsca pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej oraz Zakładach 
Aktywności Zawodowej z województwa zachodniopomorskiego, zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami 
oraz zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym.



SKLEP ŁAŹNIA 

Poznaj naszą ofertę materiałów ochronnych.
Przy zamówieniach większej liczby pakietów, cena do negocjacji.

Podstawowy pakiet ochronny
Cena detaliczna: 98 zł brutto z vat za pakiet

Pakiet ochronny dla pracownika
Cena detaliczna: 109 zł brutto z vat za pakiet

Pakiet ochronny dla dziecka
Cena detaliczna: 129 zł brutto z vat za pakiet

Pakiet ochronny dla seniora
Cena detaliczna: 148 zł brutto z vat za pakiet

Pakiet ochronny dla osoby dorosłej
Cena detaliczna: 169 zł brutto z vat za pakiet

Rodzinny pakiet ochronny 2+1
Cena detaliczna: 298 zł brutto z vat za pakiet

Rodzinny pakiet ochronny 2+2
Cena detaliczna: 369 zł brutto z vat za pakiet

Maseczki ochrony osobistej – pakiet 4 szt.
Cena detaliczna: 9,90 zł brutto z vat za sztukę
Cena detaliczna: 39,60 zł brutto z vat za pakiet

Maseczki ochrony osobistej – pakiet 50 szt.
Cena detaliczna.: 9,90 Zł brutto z vat za sztukę
Cena detaliczna: 495,00 zł brutto z vat za pakiet
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