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JEDNORÁZOVÁ ROUŠKA PFE 90%
kód produktu: 18010012-04
Jednorázová 3vrstvá ochranná maska.
Připevnění gumičkami s nastavitelnou sponou na nos.
Filtrace - PFE ≥ 90%

akční cena: 0,83 Kč bez DPH.

JEDNORÁZOVÁ ROUŠKA BFE 98%
kód produktu: 18010054-03
Jednorázová 3vrstvá ochranná maska.
Připevnění gumičkami s nastavitelnou sponou na nos.
Filtrace - BFE ≥ 98%.
Dostupné barvy: černá, bílá

cena: 3,90 Kč bez DPH.

Obal na obličejovou roušku
kód produktu: 18010062-06
Praktický obal na roušku v kompaktní velikosti.
Rozměr: 85x60x10 mm.
Vyrobeno z PP plastu.
Dostupné barvy: bezbarvá, bílá

cena: 4,20 Kč bez DPH.

JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010012-04-pr-nechirurgicka-oblicejova-rouska-90.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010054-03-pr-3-vrstva-jednorazova-oblicejova-maska-nombix.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010062-06-pr-obal-na-oblicejovou-masku-ruix.html


Respirátor FFP2
kód produktu: 18030006-06
4vrstvá ochranná maska filtrující částice.
Připevnění gumičkami s nastavitelnou sponou na nos.
Certifikát CE, ochranná třída FFP2

akční cena: 16,40 Kč bez DPH.

Respirátor barevný FFP2
kód produktu: 18030004-04
4vrstvá ochranná maska filtrující částice.
Připevnění gumičkami s nastavitelnou sponou na nos.
Certifikát CE, ochranná třída FFP2
Dostupné barvy: černá, modrá, šedá, bílá, růžová

cena: 33,30 Kč bez DPH.

RESPIRÁTORY

ZNOVUPOUŽITELNÁ MASKA KN95
kód produktu: 18030001-06
4vrstvá opakovaně použielná ochranná maska.
Připevnění gumičkami s nastavitelnou sponou na nos.
Certifikát CE KN95.

akční cena: 9,90 Kč bez DPH.

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/respiratory/18030001-06-pr-kn95-opakovane-pouzitelna-oblicejova-maska.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/respiratory/18030006-06-pr-kn95-respirator.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/respiratory/18030004-04-pr-ffp2-respirator.html


Obličejová rouška s kapsou na filtr
kód produktu: 18010073-03
1vrstvá ochranná maska ze 100% bavlny.
Stahovací šňůrky pro ideální nošení.
Kapsa na filtr - filtr není součástí výrobku.
Dostupné barvy: 

cena: 50,50 Kč bez DPH.

Dvouvrstvá rouška Reed
kód produktu: 18010035-04
2vrstvá ochranná maska, jednolícní žerzej, 150+195 g/ m2.
Připevnění elastickými pásky pro pohodlné nošení.
Teplota praní 60 °C.
Dostupné barvy:

cena: 67,80 Kč bez DPH.

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

KLASICKÉ ROUŠKY

BESTSELLER

logo
ELASTICKÁ ROUŠKA
kód produktu: 18010006-03
1vrstvá opakovaně použitelná ústenka z ICE bavlny.
Na výběr dvě velikosti XL a L (pánská/dámská,dětská)
Rozměr: 19x14 cm XL, 17x12,5 cm L 

cena: 38,- Kč bez DPH.

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010006-03-pr-elasticka-rouska-cerna.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010073-03-pr-oblicejova-rouska-s-kapsou.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010035-04-pr-dvouvrstva-maska-na-oblicej-reed.html


ROUŠKY S CELOPOTISKEM
ELASTICKÁ ROUŠKA S CELOPOTISKEM
kód produktu: 18010104-99
1vrstvá opakovaně použielná ústenka z ICE bavlny.
Barevný celopotisk vnější strany.
Rozměr: 19x14 cm XL 

cena: 49,90 Kč bez DPH. včetně potisku.

GRAFICKÝ NÁVRH POTISKU ZDARMA.

Rouška skládaná s celopotiskem
kód produktu: 18010018-99
1vrstvá ochranná maska, materiál microfibra 205g.
Připevnění pohodlnými gumičkami.
Možnost volby gumiček: černá, bílá.
Teplota praní do 60 °C.

cena: 63,- Kč bez DPH. Cena včetně potisku.

Dvouvrstvá rouška Creamask s celopotiskem
kód produktu: 18010051-99
2vrstvá ochranná maska, materiál 100% bavlny + 100% polyester
Připevnění elastickými pásky pro pohodlné nošení.
K výběru jsou 3 velikosti - pánská, dámská, dětská
Teplota praní 60 °C.

cena: 93,- Kč bez DPH. Cena včetně potisku.

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010104-99-pr-rouska-s-celopotiskem.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010018-99-pr-firemni-rousky-s-plnobarevnym-tiskem-gumicka.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/rousky/18010051-99-pr-maska-na-oblicej-na-zakazku-creamask-xl.html


BANDANY S CELOPOTISKEM
MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK S CELOPOTISKEM
kód produktu: 18040005-99
Materiál 140 g, 100% polyester.
Barevný celopotisk vnější strany.
Rozměr: cca 25x50 cm.  

cena: 69,90 Kč bez DPH. včetně potisku.

GRAFICKÝ NÁVRH POTISKU ZDARMA.

Cherin víceúčelový šátek
kód produktu: 14090340-04
Materiál 130 g, 100% polyester.
Rozměr: cca 25x50 cm.
Dostupné barvy:

cena: 28,60 Kč bez DPH.

Antibakteriální nákrčníky s obsahem stříbra
kód produktu: 18040002-99
Nákrčníky obsahující nanočástice stříbra brání množení bakterií
Celopotisk vnější strany vlastním designem.
K výběru jsou 3 velikosti - pánská, dámská, dětská
Výroba ČR.

cena: 219,- Kč bez DPH. včetně potisku.

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/satky-a-bandany/18040005-99-pr-multifunkcni-satek-s-celopotiskem.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/reklamni-textil/ostatni-textil-doplnky/14090340-04-pr-cherin-modry-viceucelovy-satek.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/satky-a-bandany/18040002-99-pr-antibakterialni-nakrcniky-s-primesi-stribra-a-potiskem.html


Krabička s antibakteriálními ubrousky
kód produktu: 18020064-04
Krabička s deseti vlhčenými ubrousky na bázi alkoholu.
Vyrobeno jako praktický přívěšek na klíče nebo tašku.
Rozměr ubrousku: 6x6 cm.

cena: 13,40 Kč bez DPH.

Čisticí gel KLINE 50
kód produktu: 18020057-00
Obsah alkoholu přibližně 70%.
Praktické balení. Kosmetický přípravek.
Potisk pomocí samolepky s Vašim designem.
Objem 50 ml.

cena: 19,60 Kč bez DPH.

DEZINFEKCE
A ČISTICÍ GELY

DEZINFEKČNÍ SPREJ HEALLY 50
kód produktu: 18020059-06
Obsah alkoholu přibližně 70%.
Praktické balení. Kosmetický přípravek.
Potisk pomocí samolepky s Vašim designem.
Objem 50 ml.

cena: 23,70 Kč bez DPH.

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020059-06-pr-heally-50-dezinfekcni-sprej-50-ml.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020064-04-pr-blondel-krabicka-s-antibakterialnimi-ubrousky.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020057-00-pr-kline-50-sanitacni-gel-na-ruce-50-ml.html


Čisticí gel KLINE 100
kód produktu: 18020058-00
Obsah alkoholu přibližně 70%.
Praktické balení. Kosmetický přípravek.
Potisk pomocí samolepky.
Objem 100 ml.

cena: 24,60 Kč bez DPH.

Dezinfečkní sprej Boxton
kód produktu: 18020040-06
Dezinfekční sprej v hliníkové lahvičce.
Určený k čištění každodenních povrchů.
Není určen přímo na pokožku!
Objem 20 ml.

cena: 55,80 Kč bez DPH.

Hydratační gel s karabinou
kód produktu: 18020060-03
Obsah alkoholu přibližně 70%.
Praktické balení s karabinou na pověšení.
Potisk pomocí samolepky.
Objem 50 ml.

cena: 26,70 Kč bez DPH.

Set lahviček na dezinfekci
kód produktu: 18020018-30
Láhve pro naplnění gelem nebo mýdlem.
Láhve jsou s víčkem a pumpičkou.
Potisk pomocí samolepky.
Objem 100+100 ml.

cena: 46,30 Kč bez DPH.

Mýdlové listy v krabičce
kód produktu: 18020058-00
20 ks mýdlových lístků.
Jednoduše přidejte vodu a umyjte si ruce.
Praktické balení v krabičce na cesty.
Rozměr: 7x5x1,4 cm.

cena: 30,40 Kč bez DPH.

Anti-COVID dezinfekce 5L
kód produktu: 18020003-00
Dezinfekční příprave vyrobený 
dle směrnic WHO.
Ideální na doplňování větších dávkovačů
umístěných na frekventovaných místech.

cena: 459,- Kč bez DPH.

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020058-00-pr-kline-100-sanitacni-gel-na-ruce-100-ml.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020040-06-pr-povrchovy-dezinfekcni-sprej-boxton.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020018-30-pr-sani-set-lahvicek-na-dezinfekce.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020003-00-pr-profex-anti-covid-dezinfekce-na-ruce-5-l.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020060-03-pr-lyze-hydratacni-gel-50-ml-s-karabinou.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020020-37-pr-soap-to-go-mydlove-listy-v-obale-z-pp.html


Antibakteriální pero Ramix
kód produktu: 18050079-06
Speciální kuličkové pero s antibakteriální
povrchvou úpravou.
Vyhovuje normě ISO 22196:2011.
Modrá náplň.

cena: 8,- Kč bez DPH.

Antibakteriální stojánek na mobil Kumol
kód produktu: 18050061-06
Vynikající pomocník k vašemu mobilu, můžete jej postavit
nebo zajistit v ruce telefon proti vypadnutí.
Vyhovuje normě ISO 22196:2011
.

cena: 15,70 Kč bez DPH.

DOPLŇKY COVID

HYGIENICKÝ KLÍČ BIGOX
kód produktu: 18050069-14
Praktický nerezový klíč pro bezdotykové ovládání kliky
nebo stisknutí tlačítek např. u bankomatu.

cena: 16,20 Kč bez DPH.

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/ostatni-ochranne-pomucky/18050069-14-pr-hygienicky-klic-bigox.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/ostatni-ochranne-pomucky/18050079-06-pr-antibakterialni-pero-ramix.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/ostatni-ochranne-pomucky/18050061-06-pr-antibakterialni-stojanek-na-mobil-kumol.html


Čistič obrazovky
kód produktu: 18050018-03
Hygienický čistič na mobil nebo tablet.
Praktický sprej pro nanášení roztoku.
Utěrka z mikrovlákna.
Objem 17 ml.

cena: 28,10 Kč bez DPH.

UV sterilizační lampa
kód produktu: 18050055-06
Účinně ničí mikroorganismy na běžných
površích jako mobil, tablet apod.
Stačí na několik vteřin osvítit daný povrch.
Dodáváno včetně nabíjecího kabelu USB.

cena: 445,10 Kč bez DPH.

Desinfekční sprej v peru
kód produktu: 18050029-06
Antibakteriální kuličkové pero.
Obsahuje sprej s dávkovačem.
Dodáváno bez dezinfekční kapaliny.
Objem 3 ml.

cena: 30,50 Kč bez DPH.

Bezkontaktní teploměr
kód produktu: 18050086-06
Disponuje velmi rychlým měřením.
Až 32 záznamů měření.
Vizuální a audio upozornění na teplotu.
Stupnice °C/F.

cena: 830,50 Kč bez DPH.

Hygienický klíč NoTouch
kód produktu: 18050039-99
Dodáváno včetně klíčenky.
Cena zahrnuje potisk klíče a náramku.
Min. množství odběru je 250 ks.
Rozměr: 7,4x5,2 cm.

cena: 35,- Kč bez DPH.

UV sterilizační box
kód produktu: 18050058-06
Pro ničení mikroorganismů na objektech 
denního použití jako mobili, klíče apod.
Vestavěná bezdrátová nabíječka mobilů.
Dodáváno včetně nabíjecího kabelu USB.

cena: 852,80 Kč bez DPH.

Nenašli jste přesně co potřebujete? Kompletní nabídku naleznete na www.czechimage.cz

https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/ostatni-ochranne-pomucky/18050018-03-pr-spray-and-clean-cistic-obrazovky.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/ostatni-ochranne-pomucky/18050055-06-pr-uv-sterilizacni-lampa-nurek.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/ostatni-ochranne-pomucky/18050086-06-pr-bezkontaktni-teplomer.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/ostatni-ochranne-pomucky/18050058-06-pr-uv-sterilizacni-box-s-bezdratovou-nabijeckou-halby.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/ostatni-ochranne-pomucky/18050029-06-pr-yak-antibakterialni-sprej-v-peru.html
https://www.czechimage.cz/cz/reklamni-predmety/ochranne-pomucky-covid-19/dezinfekce/18020020-37-pr-soap-to-go-mydlove-listy-v-obale-z-pp.html

