Látková maska s nanofiltrem
Český producent nanotechnologií značky N4H, ve spolupráci s českým
specialistou na profesní odívání Novitex Fashion vám nabízí unikátní
řešení ochrany úst a nosu. YourPOCKET, látková obličejová maska
s nanofiltrem YourFILTER, kombinuje výhody obou dostupných řešení:
látková maska se příjemně nosí a nanofiltr poskytuje v průměru více než
98,68 % ochranu proti proniknutí nežádoucích mikročástic - virů,
bakterií, roztočů, částeček plísně, smogu i polétavé špíny.

Ekonomicky i ekologicky šetrné řešení
Ochranná část masky YourPOCKET je tvořena kapsou, do které se vkládá
náš nanofilter - YourFILTER. Ten je nutno v závislosti na prostředí,
ve kterém je maska používána, měnit po 2-6 hodinách. YourPOCKET je vyrobena z bavlny používané
ve zdravotnictví ošetřené speciální antibakteriální a protiplísňovou úpravou. Můžeme dodat masky potištěné vzorem, dětské, reklamní nebo s individuálními, např. firemními motivy. Snadné uchycení je vyřešeno
jednou tkanicí, kterou lze vázat jak v oblasti hlavy, tak krku. Masky je možno opakovaně prát a to na
60 - 90°. Jejich opotřebení odpovídá opotřebení běžného textilu. Spotřeba jednorázových roušek je nesrovnatelná a představuje značnou ekologickou zátěž. Běžné látkové roušky sice lze užívat opakovaně, avšak neposkytují takovou míru ochrany. Maska YourPOCKET kombinuje výhody obou řešení a eliminuje jejich úskalí.

Proč právě naše YourPOCKET?
Jsme si vědomi toho, že nabídka textilních roušek na trhu je dostatečná
a stejně tak jsme si vědomi, že v oblasti nanotechnologií se v reakci na
problém Covid19 snaží etablovat řada subjektů. V segmentu nanotechnologií se pohybu- jeme již více než šest let. Deklarovaná účinnost „zázračných“ řešení většinou končí v první laboratoři, či koši. Účinnost našich
nanofiltrů YourFILTER však garantujeme v každé jedné šarži. Průměrná
účinnost naměřená v dubnu 2020 činí 98,69 %. Standardně se filtrační
účinnost pohybuje v rozmezí 97,53 – 99,85 %.
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