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El CENTRE METAL.LÚRGIC posa a disposició de 

les empreses associades, Gremis i Associacions 

vinculades, 1.000.000 de mascaretes de 

protecció a preu de cost  

 
Les mascaretes de protecció es poden adquirir en caixes de 50 unitats  

 a un preu de 26€/caixa (+ 21% IVA).  

Quin tipus de mascareta de protecció t'oferim? .  

El Centre Metal·lúrgic posa a disposició de les seves empreses mascaretes 
quirúrgiques classificades segons la Norma Europea EN 14683 com a Tipus IIR, 
que garanteixen la protecció contra esquitxades, oferint la màxima seguretat per a 
la persona usuària i protecció en front al risc d'infeccions i epidèmies.  

Característiques tècniques de les mascaretes de protecció   
Tipus IIR .  

• Màscara amb gomes confortables i suaus per a minimi-

tzar el frec. 

• Alta eficàcia a la filtració bacteriana (EFB) %  ≥ 98%. 

• Pressió diferencial (Pa) (Resistència a la respiració) < 49. 

• Pressió de resistència a les esquitxades (kPa) ≥ 16. 

• Neteja antimicrobiana (ufc/g) ≤ 30.  

• La grandària de la màscara és de 17 x 9,5 cm. 

• Làtex: no conté làtex. 

• Estèril: el dispositiu es lliura en un estat no estèril. 

• Caducitat: 2 anys després de la seva producció. 

• Distribuïdor: Hartmann España. 

• Marca: Gemtier. 

http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall
https://www.linkedin.com/company/centre-metal.l-rgic?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://twitter.com/centreminfo
http://www.centrem.cat
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Com sol·licitar les mascaretes?  

Previsió d'arribada de les mascaretes  

Lliurament de les mascaretes  

Si us interessa adquirir mascaretes de protecció a preu de cost, només ens heu 

d'enviar aquest formulari per poder gestionar la comanda.   

• Setmana del 27 d'abril, 333.000 mascaretes. 

• Setmana del 4 de maig, 333.000 mascaretes. 

• Setmana del 11 de maig, 333.000 mascaretes.  

A partir de la setmana del 27 d'abril. Quan tinguem preparada la comanda, des del 

Centre Metal·lúrgic contactarem amb vosaltres perquè la recolliu a les nostres 

oficines. Les comandes es gestionaran per rigorós ordre d'arribada i fins a fi 

d'existències.  

Amb la col·laboració de: 

http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
https://www.centrem.cat/formmascaretes.asp

