
Dobrý den 
  

Vzhledem k tomu, že  pomalu dokrýváme dřívější objednávky z naší výrobny pro 

zdravotnická zařízení, tak se nám brzy uvolní kapacity na roušky pro další lékařské zákazníky. 
Mohu vám nabídnout jednorázové roušky 

1.      Rouška s nanočásticemi stříbra RONA česká 

výroba, https://www.lesazahrada.cz/jednorazova-ochranna-rouska-s-nanocasticemi-

stribra-rona-silver-facemask-rona/  Rouška je z textilii pro šití třívrstvých roušek SMS: 

spunbond - meltblown - spunbond, přičemž prostřední textili meltblown je modifikována 

unikátním solem na bázi nanotechnologie s využitím nanočástic stříbra. Tato vrstva je 

nositelem antimikrobiální účinnosti. Roušky námi vyrobené z takto impregnované textilie 

se mohou používat čistého času až 96 hodin následně se dají vyprat či sterilizovat UV a 

stále si zachovávají solidní účinnost. Nový výrobek: Rouška s nanočásticemi stříbra RONA 

- jednorázová viz. https://www.lesazahrada.cz/rouska-s-nanocasticemi-stribra-rona-silver-

facemask-rona-jednorazova/#highlight-84824  cena pro Vás 179 kč  + DPH. Roušky s 

nanočásticemi stříbra RONA - SILVER FACEMASK RONA jednorázové jsou vyrobené z 

takto námi impregnované textilie se mohou používat čistého času až 96 hodin, následně se 

dají vyprat či sterilizovat UV a stále si zachovávají solidní účinnost. Aktuálně skladem cca 

1 000 ks 
2.      Rouška z nanovlákna české výroby, https://www.lesazahrada.cz/jednorazova-ochranna-

rouska-rona/, Roušky se dají dezinfikovat lihovou dezinfekcí, UV lampou, případně 

šetrně vyprat a žehlit do 100C. Aktuálně skladem cca  300 ks 
3.      Ochranný filtr certifikovaný třídy FFP 2   https://www.lesazahrada.cz/respirator-ffp2-bez-

ventilku/ Aktuálně skladem cca  300 ks 
4.      PVC povrstvené jednorázové rukavice Bunting https://www.lesazahrada.cz/rukavice-bunting-

jednorazove/#highlight-4378 Aktuálně skladem cca  1 500 ks 
5.      Dezinfekce na ruce v balení 0,1l  https://www.lesazahrada.cz/dezinfekcni-antibakterialni-

gel/ Aktuálně skladem cca  200 ks 
6.      Máme volnou paletu Sava 5l  cena 139 + DPH za kus 
7.      Dále  máme v nabídce české šité jednorázové roušky, tyto roušky máme v omezeném 

množství i v menší velikosti. https://www.lesazahrada.cz/jednorazova-ochranna-rouska-

ronablue/  Aktuálně skladem cca   1 500 ks 
V případě, že by Vám naše nabídka vyhovovala a nebude požadavek z Nemocnic, kam 

dodáváme od února, rádi Vám nabídneme volnou kapacitu vyrobených roušek. 
Děkuji a přeji pěkný den 
  
Ing. Roman Jelínek, Ph.D. 
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