MASECZKI MEDYCZNE
i JEDNORAZOWE
MARKI
Warszawa, luty 2021

100 mln szt.
maseczek na miesiąc
możliwości produkcyjnych

24 linii
produkcyjnych
maseczek medycznych
oraz dedykowane linie
produkcji komponentów
i materiałów składających
się na końcowe produkty
higieniczne

14 800 m²
Kompleks produkcyjny TW Plast Sp. z o.o.
zlokalizowany jest pomiędzy Warszawą
a Mińskiem Mazowieckim w miejscowości
Jakubów przy odcinku autostrady A2.

powierzchni budynku
w 5 klasie czystości
produkcji oraz
przestrzenią
magazynową w klasie A.

O NAS
TW Plast Sp. z o.o. powstał dzięki współpracy wyjątkowych ludzi z pasją do tworzenia jakościowych produktów. Prowadzony jest pod przewodnictwem dwóch współwłaścicieli,
działających w branży przetwórstwa i dystrybucji tworzyw sztucznych od ponad 25 lat. Firma realizuje filozofię dostarczania jakościowych produktów higienicznych
przy wykorzystaniu najwyższych standardów czystości i jakości produkcji. Cały łańcuch wytwórczy zlokalizowany jest pod dachem infrastruktury TW Plast Sp. z o.o. w Polsce,
co zapewnia szczególną kontrolę nad każdym etapem produkcji.

CECHY SZCZEGÓLNE

Zdolność produkcyjna
1,6 mln sztuk dziennie

Niezależna całkowicie
polska produkcja

Możliwość produkcji
czarnych masek

Własna produkcja
melt blown – maski
medyczne typu II
o jakości BFE 99%

Własne laboratorium do
badania BFE i Delta P

Wyłącznie
polski kapitał

Największa fabryka
w Europie

Największa
i najnowocześniejsza
fabryka produkująca
maski w Polsce

WSPÓŁPRACA

długofalową
współpracę

dostarczanie produktów
najwyższej jakości

Poszukujemy
partnerów w oparciu o

stałą cenę
przy kontraktach
długoterminowych

kierowanie się polityką
sprzedaży produktów
wytwarzanych
w Polsce

KATALOG PRODUKTÓW MARKI

MASECZKA MEDYCZNA TRÓJWARSTWOWA TYP II
Właściwości maseczki medycznej Typ II

Maseczka medyczna Typ maseczki II posiada deklarację zgodności CE:
• certyfikaty zgodne z normami:

•
•
•
•
•
•
•
•

PN-EN ISO 13485:2016
PN-EN 14683:2019

•

rozmiar: 17,5cm x 9cm

•

standard PN EN14683 TYP. II +AC:2019=09

•

BFE (filtracja bakteryjna) >98%

•

warstwa zewnętrzna: Spundbond PP

•

warstwa filtrująca: Meltblown

•

oddychalność: delta P < 40%

•

nosek: drut ocynkowany

PN-EN ISO 15223-1:2017
PN-EN 1041:2013
PN-EN ISO 14971:2012
PN-EN ISO 10993-1:2010 (nie wywołuje działania drażniącego na skórę)

Pakowane po:

Dostępne kolory:

•

•

10 szt.

niebieski

PN-EN ISO 10993-10:2015-02 (nie wywołuje reakcji uczuleniowej)

rekomendację Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych – prof. dr
hab. n. med. Andrzeja Horbana
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MASECZKA MEDYCZNA TRÓJWARSTWOWA TYP II model F
Maseczki medyczna TYP II model F

Maseczka medyczna Typ maseczki II posiada deklarację zgodności CE:
• certyfikaty zgodne z normami:

•
•
•
•
•
•
•

PN-EN ISO 13485:2016-04
PN-EN 14683:2019

•

Rozmiar maski złożonej: 11,9cm x 12,1cm

•

standard PN EN14683 TYP. II +AC:2019=09

•

BFE (filtracja bakteryjna) > 98 %

•

warstwa zewnętrzna i wewnętrzna: Spundbond

•

warstwa filtrująca: Meltblown

•

oddychalność: delta P < 40%

•

czystość mikrobiologiczna < cfu/g

•

nosek: drut ocynkowany

PN-EN ISO 15223-1:2017
PN-EN 1041:2013
PN-EN ISO 14971:2012
PN-EN ISO 10993-1:2010 (nie wywołuje działania drażniącego na skórę)
PN-EN ISO 10993-10:2015-02 (nie wywołuje reakcji uczuleniowej)

Dostępne opakowania:

Dostępne kolory:

•

•

biały

•

zielony

3 szt.
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MASECZKA EKOLOGICZNA
Właściwości maseczki medycznej Typ II
•

rozmiar: 17,5cm x 9cm

•

standard PN EN14683 TYP. II

•

BFE (filtracja bakteryjna) > 98%

•

w 100 % wykonana z materiału polipropylenowego

•

warstwa zewnętrzna: Spundbond PP

•

warstwa filtrująca: Meltblown

•

oddychalność: delta P < 40%

PN-EN ISO 15223-1:2017

•

wzmocnienie na nos

PN-EN 1041:2013

•

paski mocujące z materiału polipropylenowego

Maseczka medyczna Typ maseczki II posiada deklarację zgodności CE:
• certyfikaty zgodne z normami:

•
•
•
•
•
•
•

PN-EN ISO 13485:2016
PN-EN 14683:2019

PN-EN ISO 14971:2012
PN-EN ISO 10993-1:2010 (nie wywołuje działania drażniącego na skórę)

Pakowane po:

Dostępne kolory:

PN-EN ISO 10993-10:2015-02 (nie wywołuje reakcji uczuleniowej)

•

•

10 szt.

biały
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MASECZKA MEDYCZNA TRÓJWARSTWOWA TYP II R
Maseczki medyczna TYP II R

Maseczka medyczna Typ maseczki II posiada deklarację zgodności CE:

•

rozmiar: 17,5cm x 9cm

•

standard PN EN14683 TYP II R

•

BFE (filtracja bakteryjna) >= 98%

•

oddychalność: delta P < 40%

•

odporna na przesiąkanie krwi i płynów organicznych

•

nosek: drut ocynkowany

• certyfikaty zgodne z normami:

•
•
•
•
•
•
•

PN-EN ISO 13485:2016
PN-EN 14683:2019

PN-EN ISO 15223-1:2017

Dostępne opakowania:

Dostępne kolory:

PN-EN 1041:2013

•

•

50 szt.

niebieski

PN-EN ISO 14971:2012
PN-EN ISO 10993-1:2010 (nie wywołuje działania drażniącego na skórę)
PN-EN ISO 22609 (ciśnienie odporności na zachlapanie <16 kPa)
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Wybrane wizualizacje
opakowań

Certyfikaty naszych
produktów

TW Plast sp. z o.o.
ul. Puławska 38
05-500 Piaseczno

Dział Handlowy
+48 22 750 00 80
office@twplast.pl

TW Plast Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 38 | 05-500 Piaseczno,
Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000792916, NIP: 9372722562
Tel.: +48 22 750 00 80, e-mail: sprzedaz@twplast.pl

