
Kupní smlouva č. 201152294

1

Kupní smlouva č. 201152294
„Nákup ochranných polomasek, filtrů a obalů“

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
zastoupená: Vojenským zařízením 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 929,

250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
jejímž jménem jedná: ředitel Vojenského zařízení 5512 plukovník gšt. Ing. Stanislav Hudeček
se sídlem kanceláře: Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 02
Identifikační číslo: 60162694
DIČ: CZ60162694

Příkopě 28, Praha 1

Adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: VZ 5512, Boleslavská 929, Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, 250 02
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Nanologix corporation s.r.o.
se sídlem: Český Jiřetín 140, PSČ 43601
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem C 20838
jejímž jménem jedná: František Bauer, jednatel společnosti

Bauer
Tel. a faxové spojení / email:
Adresa pro doručování korespondence: Český Jiřetín 140, Český Jiřetín 43601
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

1. Účel smlouvy

1.1. Účelem této smlouvy je zajištění prevence šíření nákazy Covid-19. Pořízené ochranné
pomůcky budou prioritně využívány k ochraně zdravotnických pracovníků registrovaných
zdravotnických zařízení rezortu Ministerstva obrany ČR.

2. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu následující zboží:

500 kusů polomasek Nanologix Respira Compact;

5 000 kusů filtrů Nanologix Respira Nano Perfection P3;
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500 kusů látkových obalů na masku a filtr Nanologix,

v jakosti dle přílohy č. 1 k této smlouvě, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto
zboží a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle čl. 3
odst. 3. 1. této smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena za plnění této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve
výši 1 942 050,- CZK (slovy: jeden milion devět set čtyřicet dva tisíc padesát korun českých).
V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související
s plněním této smlouvy (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

3.2. Kalkulace kupní ceny je stanovena takto:

P.č. Zboží MJ Počet
Kupní cena za MJ
bez DPH (CZK)

Kupní cena celkem
bez DPH (CZK)

DPH
(%)

Kupní cena celkem
vč. DPH (CZK)

1
Polomaska Nanologix
Respira Compact

kus 500 590,- 295 000,- 21 356 950,-

2
Filtr Nanologix Respira
Nano Perfection P3

kus 5 000 250,- 1 250 000,- 21 1 512 500,-

3
Ochranný obal
Nanologix látkový

kus 500 120,- 60 000,- 21 72 600,-

KUPNÍ CENA CELKEM (CZK) 1 605 000,- 1 942 050,-

*MJ – měrná jednotka

3.3. Kupní cenu je možné zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného dodatku
ve smyslu čl. 10 odst. 10. 2. této smlouvy.

4. Lhůty a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží uvedené v čl. 2 odst. 2. 1. této smlouvy
postupně po dílčích plněních (ve dvou dodávkách), a to:

1. dílčí plnění (400 kusů polomasek, 400 kusů filtrů P3 a 400 kusů obalů)
nejpozději do 28. 4. 2020.

2. dílčí plnění (100 kusů polomasek, 4600 kusů filtrů P3 a 100 kusů obalů)
nejpozději do 30. 5. 2020.

4.2. Místem plnění je VZ 684820 Bystřice pod Hostýnem, ul. Fryčaj
ěřenou k převzetí zboží, tj. včetně jeho kontroly je

nebo jím
pověřená osoba (dále jen „příjemce“)

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající je povinen:

5.1.1. odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. v originálním balení, nepoužívané a plně funkční;

5.1.2. odevzdat kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob;

5.1.3. zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo
požadavky příslušných platných ČSN; a
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5.2. Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat ke každému kusu
zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, zejména dokumentaci
ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
právních předpisů, a to v českém jazyce.

5.3. Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal zboží kupujícímu postupně po dílčích plněních
dle čl. 4 odst. 4. 1 smlouvy, a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 5 odst. 5. 2. této
smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění nebo
zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 5 odst.
5. 2. této smlouvy.

5.4. Dodávka zboží do místa plnění bude provedena prodávajícím, a to po předchozím projednání
a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s příjemcem dle čl. 4 odst. 4. 2
smlouvy. Dodávkou zboží se pro účely této smlouvy rozumí:

5.4.1. doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;

5.4.2. vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na
místo určené příjemcem; a

5.4.3. prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.

5.5. Prohlídku plnění za kupujícího provede příjemce, přičemž:

5.5.1. vykazuje-li plnění vady, je příjemce po provedené prohlídce oprávněn odmítnout
plnění převzít. Za vady plnění se pro účely této smlouvy považuje zejména dodání
jiného množství zboží, než stanovuje tato smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a
provedení, než určuje tato smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu
čl. 5. 2. této smlouvy. O nepřevzetí plnění bude příjemcem vyhotoven zápis, ve kterém
příjemce uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.

5.5.2. není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li příjemce svého práva
odmítnout plnění převzít, příjemce plnění převezme. Za kupujícího převezme plnění
příjemce, který při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu
předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu příjemcem
se plnění v něm popsané považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na
tuto Smlouvu, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum
odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu příjemcem.

5.6. Prodávající je oprávněn po předchozí dohodě s příjemcem odevzdat zboží kupujícímu
prostřednictvím veřejného dopravce nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Zvolí-li
prodávající tento způsob odevzdání zboží kupujícímu:

5.6.1. je prodávající povinen na vnějším obalu zásilky uvést zejmé
ro:

5.6.2. je prodávající povinen jako součást zásilky dodat předvyplněný dodací list.

5.6.3. má se za to, že se tímto prodávající vzdává práva účasti na prohlídce plnění a kupující
při převzetí zboží postupuje dle čl. 5 této smlouvy přiměřeně.

6. Platební podmínky
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6.1. Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká po převzetí dílčího plnění
stanoveného touto smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě
prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na
tomto daňovém dokladu (faktuře). Kupující neposkytuje zálohy.

6.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák.
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura)
obsahovat číslo Smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění a k identifikaci kupujícího je
prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Kupující:
Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČO:
60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: VZ 5512, Boleslavská 929, Stará
Boleslav, PSČ 250 02. Prodávající je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo
rozepsat po jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je originál
dodacího listu podepsaného za kupujícího příjemcem.

6.3. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající k ejpozději do 15 dnů o
vé schránky kupujícího: ázev datové schránky:
Prodávající, který není slat fakturu do datové
é lhůtě v listinné formě na adresu kupujícího pro doručování

korespondence a daňových dokladů: VZ 5512, Boleslavská 929, Stará Boleslav,
PSČ 250 02.

6.4. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho
prokazatelného obdržení. Kupující neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se
považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

6.5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými doklady, nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující
vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového
dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží
nová lhůta stanovená dle čl. 6 odst. 6. 4. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení
opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

6.6. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7. Přechod vlastnického práva a odpovědnosti za škodu

7.1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí
zboží kupujícím.

7.2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu ustanovení § 2121 občanského zákoníku přechází na
kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

8. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

8.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.

8.2. Prodávající uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za
jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční
dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po
celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.
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8.3. Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 měsíců),  
v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění ve lhůtě 
do 30 dnů od doručení oznámení těchto vad prodávajícímu. Záruční doba za jakost počíná 
běžet ode dne převzetí plnění kupujícím. 

8.4. Záruční doba neběží:  

8.4.1. po dobu, po kterou kupující nemůže plnění, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně  
v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávající;   

8.4.2. po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající  
a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

8.5. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy 
prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

8.6. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.  

9. Smluvní pokuty 

9.1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

9.1.1. za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat zboží ve lhůtě sjednané v čl. 4 
odst. 4. 1. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den 
prodlení 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH; 

9.1.2. za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka, v termínech 
stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý 
den prodlení 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH. 

9.2. Právo požadovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dne 
následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po 
porušení povinnosti prodávajícím.  

9.3. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho 
adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů 
od doručení této výzvy. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není 
dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

10. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů 
stanovených občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany 
kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím. 

10.2. Podstatným porušením povinností ze strany prodávajícího se rozumí: 

10.2.1. prodlení prodávajícího s předáním zboží objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 4 odst. 4. 1. 
této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; 

10.2.2. prodlení prodávajícího s odstraněním zjištěných vad plnění po dobu delší než 21 dnů 
od uplynutí lhůty pro jejich odstranění; 

10.2.3. nedodržení ujednání o záruce; 
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10.2.4. opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž 
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

 

11. Zvláštní ujednání 

11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se 
řídí právním řádem České republiky.  

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

11.3. Příjemce může za kupujícího činit pouze tyto úkony: 

11.3.1. dohodnout s prodávajícím den a datum dodávky zboží – čl. 5 odst. 5. 4. této smlouvy; 
a  

11.3.2. odmítnout plnění převzít dle čl. 5 odst. 5. 5. 1. této smlouvy a převzít plnění dle čl. 5 
odst. 5.5.2. této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít 
plnění a podpisu dodacího listu. 

11.4. Příjemce není oprávněn zejména rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob 
vypořádání nároků z vad plnění. Úkony učiněné příjemcem nad takto vymezený rámec 
nezavazují kupujícího. 

11.5. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví 
této smlouvy, a to doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, 
že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den 
doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní 
licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní 
strana o uložení nedozvěděla.  

11.6. V případě zániku prodávajícího je tento povinen ihned sdělit kupujícímu tuto skutečnost 
event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo 
doručovací adresy je tuto skutečnost smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna 
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny pro účely této smlouvy 
nastává dnem doručení tohoto písemného oznámení příslušné smluvní straně. 

11.7. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající 
z této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

11.8. Prodávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších právních předpisů. 
Prodávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty 
důležité pro obranu státu náleží. 

11.9. V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 
aplikována ustanovení této smlouvy. 

11.10. Smluvní strany se jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o regisgtru 
smluv“). Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní kupující, a to do 30 dnů od 
uzavření smlouvy. 
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11.11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat při zpracování osobních údajů Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákon
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy
připojují své podpisy.

11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jejího zveřejnění dle zákona o registru smluv.

11.14. Tato smlouva má 7 očíslovaných stran a je k ní připojena 1 příloha, která tvoří její nedílnou
součást:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží – technické parametry výrobce (3 strany)

Ve Staré Boleslavi dne V Českém Jiřetíně dne
Za kupujícího

……………………………………
plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK

ředitel VZ 5512 jednatel
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Specifikace zboží - technické parametry výrobce 

 

                

Polomaska Nanologix Respira Compact 
Ochranná dýchací polomaska k opakovanému použití 
 
POPISEK: 
Filtrační maska nové generace. Zádržnost až 99,99% prachových, chemických i 
biologických částic,   
Filtrační systém Respira Compact přichází s přelomovým řešením v oblasti ochrany dechu. 
Díky nanotechnologii zaručuje vysokou spolehlivost a funkčnost, zároveň ale zachovává 
uživatelský komfort a pohodlí. Žádné nepříjemné pocení, odpor při nádechu, a především -  
žádné holení vousů! Jediná univerzální velikost, nízká váha, nenáročná údržba, snadná a 
rychlá manipulace, a oproti stávající konkurenci více než dvojnásobná trvanlivost 
výměnných filtrů. To vše znamená vedle účinnější ochrany zdraví na vašem pracovišti také 
výraznou ekonomickou úsporu.  
 
Dýchací systém Respira Compact přináší: 
 

 Dosud nejúčinnější systém ochrany dechu s certifikovanou zádržností až 99,99% 
 Promyšlené tvarování, zaručující dokonalou těsnost na rozhraní pružné části 

polomasky a obličeje a to bez nutnosti holení vousů. 
 Pomocí nanotechnologií zajišťuje filtraci pevných částic, aerosolů a  

mikroorganismů. Chrání tak před chemickým i biologickým znečištěním, a při 
použití filtru Nano Perfection P3 dokonce, před veškerými viry a radioaktivními 
částicemi. 

 Systém se vyznačuje snadnou a intuitivní obsluhou, výměnu filtru lze během 
několika sekund provést jednou rukou a bez nutnosti sundání masky z obličeje. 

 Jedinečné konstrukční řešení spojuje nádechový a výdechový filtr, a díky funkci 
částečného samočištění při výdechu prodlužuje životnost spotřebního materiálu až 
na dvojnásobek. 

 Obličejová část masky je vyrobena ze speciálního silikonu, který splňuje 
nejpřísnější požadavky pro použití ve zdravotnictví. Vyznačuje se vysokou 
chemickou odolností (při kontaktu s chemikáliemi nedochází k jeho poškození), 
minimálním sklonem k trvalým deformacím a extrémní odolností vůči stárnutí.  

 Respirační masku Respira Compact lze skladovat ve složeném stavu díky 
paměťovým prvkům a to v balení o malých rozměrech. Svou pružnost neztrácí ani 
při dlouhodobém používání, po vybalení dostává původní tvar a je okamžitě 
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připravena k použití. Životnost masky je oproti stávajícím produktům na trhu výrazně 
delší. 

 Systém Nanologix Respira byl vyvinut v českých laboratořích ve spolupráci s 
Technickou univerzitou v Liberci, a do výbavy ho již zařadila např. Armáda ČR, 
zdravotnická a vědecká zařízení nebo složky integrovaného záchranného systému.  
 

      Maska Nanologix Respira Compakt  s filtrem P3 byla testována v zařízení v Těchoníně    
(Centrum biologické ochrany ČR) na zvlášť nebezpečné nemoci se stupni biologického 
rizika BSL 3 (například korejská hemoragická horečka, tyfus, HIV, tuberkulóza nebo 
anthrax) a BSL 4 (například SARS, lassa, variola nebo ebola). 
 
 

Maska je dodávána bez filtru, který lze dokoupit ve dvou variantách:  
Nano Perfection P2 (prach, hrubé nečistoty a nebezpečné pevné i kapalné částice)  
Nano Perfection P3 (prach, hrubé nečistoty, jedovaté kapalné i pevné aerosoly, bakterie, 
viry, radioaktivní částice) 
 

 
Filtr Nanologix Respira Nano Perfection P2  
 
POPISEK: 

Filtr k polomasce Respira Compact se záchytem P2 – prach, bakterie, hrubé nečistoty 
a nebezpečné pevné i kapalné částice.  
Jedinečné konstrukční řešení spojuje nádechový a výdechový filtr, a díky funkci samočištění 
výrazně prodlužuje jeho životnost. Kruhový tvar filtru zajišťuje snadnou manipulaci (výměnu 
lze provést jednou rukou bez nutnosti sejmutí masky z obličeje). Maska není součástí 
balení. 
 

Filtr Nanologix Respira Nano Perfection P3  
POPISEK: 

Filtr k polomasce Respira Compact se záchytem P3 – prach, hrubé nečistoty, jedovaté 
kapalné i pevné aerosoly, bakterie, viry, radioaktivní částice. 
Jedinečné konstrukční řešení spojuje nádechový a výdechový filtr, a díky funkci samočištění 
výrazně prodlužuje jeho životnost, jako jediný svého druhu. Kruhový tvar filtru zajišťuje 
snadnou manipulaci (výměnu lze provést jednou rukou bez nutnosti sejmutí masky z 
obličeje). Maska není součástí balení. 
 
 

Využitelné v prostředí:  
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Polomaska RESPIRA je určena především pro osoby, kterým hrozí nákaza vysoce

nakažlivými chorobami, nadýchání se zplodinami unikající s hoření škodlivých látek, popř.

které pracují v laboratořích vyžadující tento typ ochranných prostředků, v jaderných

elektrárnách, v místech s vyšším rizikem koncentrace osob, zvířat s potenciálním rizikem

nákazy. Tento typ masky je vhodný i pro osoby pracující v prostředí s vysokou prašností.

Odkaz: www.nanologix.eu


