n-mask
PREZENTÉR NANOVLÁKENNÝCH MASEK
•

Zdravotnický prostředek certifikovaný dle EN 14683 Typ IIR, který účinně filtruje
99 % částic velikosti viru a bakterie.

•

Obsahuje nano kompozit s filtrační účinností FFP3.

•

Díky zabudovaným iontům stříbra brání množení nežádoucích mikroorganismů.

•

Lze používat opakovaně bez nutnosti údržby.

•

Vyrobena z rychleschnoucích a nemačkavých funkčních materiálů.

•

Elegantní, komfortní a dobře prodyšná.

•

Možnost potisku jakéhokoli vzoru.
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Představení
Jedná se o opakovatelně použitelný zdravotnický prostředek určený
k ochraně dýchacích cest vyrobený z kvalitních a funkčních materiálů,
jejichž předností je komfort nošení, dobrá prodyšnost, nemačkavost
a rychlé schnutí. Součástí ústenky n-mask je revoluční nanovlákenná
membrána vyrobená českou patentovanou technologií Nanospider™,
která dlouhodobě vykazuje velmi vysokou filtrační efektivitu i pro
tak malé částice, jako jsou viry nebo bakterie. Ochrannou funkci
nanovlákenného kompozitu umocňuje netkaná textilie typu
meltblown s ionty stříbra, jež jsou bezpečně ukotvené ve
struktuře vláken a zabraňují tak množení nežádoucích
mikroorganismů, jako jsou viry, bakterie nebo plísně.
Na rozdíl od standardních roušek lze proto
N-mask používat opakovaně, bez nutnosti
údržby.
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Space is the limit
Rouška n-mask je doplněna vysokou úrovní designu, kterou n-mask
propůjčuje výhradně ruční zpracování a metoda potisku „Space is the
limit“. Každá rouška n-mask je ručně vyrobena ve spolupráci s firmou,
která své produkty dodává do interiérů luxusních automobilů, čímž je
zajištěna vysoká úroveň jejího zpracování a zároveň vysoký standard
kontroly kvality každého kusu. Díky tiskové metodě „Space is the
limit“ na přední straně n-mask dokážeme vytvořit jakýkoliv design,
aniž bychom snížili funkční vlastnosti nebo bezpečnost použitých
materiálů a jedinou limitací naší i Vaší fantazie proto zůstává
pouze prostor.

5

Struktura a funkční vlastnosti
Rouška n-mask je vyrobena z pěti vrstev tkaných a netkaných
textilních materiálů. V horní části má n-mask zabudovaný fixační
proužek pro utěsnění horního okraje v prostoru kolem nosu.
Vnější vrstvu tvoří dobře prodyšná, rychleschnoucí a nemačkavá
polyesterová tkanina, kterou lze potisknout metodou „Space is
the limit“, jež žádným způsobem zmíněné vlastnosti vnější vrstvy
neovlivňuje.

1

Vnitřní filtr roušky je tvořen třívrstvým kompozitem, který je
kombinací netkaných textilií obsahujících ionty stříbra a nanovlákenné
PVDF membrány. Nanovlákenná membrána je pevně ukotvena mezi
nosnou a krycí vrstvu netkané textilie laminací, takže při správném
zacházení nemůže dojít k jejímu mechanickému poškození.

2

Vnitřní vrstva je tvořena polyesterovou síťovinou, která odvádí
vlhkost a pot z obličeje a také chrání nanovlákenný kompozit před
mechanickým poškozením (například vousy).

3

4

Fixační proužek je vytvořen z plastu a dvou drátků. Jeho
rozměry umožňují fixaci horního okraje roušky n-mask pod očima.

Nanovlákenný
kompozit
s nanovlákennou
membránou
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polyesterová
síťkovina

Vnější ochranná
polyesterová vrstva

Funkčnost vnější a vnitřní vrstvy n-mask
Při výběru materiálu pro vnější a vnitřní vrstvu roušky n-mask
jsme se inspirovali materiály používanými v různých sportovních
odvětvích. Naším hlavním cílem byla funkčnost materiálu, jeho
nemačkavost, odolnost vůči zašpinění a rychlé schnutí. Zároveň
jsme dbali na dobrou prodyšnost těchto materiálů, která podmiňuje
dlouhodobé komfortní používání roušky n-mask.
Filtrační účinnost n-mask, ionty stříbra, opakovatelné použití
n-mask
Zásadní význam pro filtrační účinnost roušky n-mask má
nanovlákenná PVDF membrána (vyrobená českou patentovanou
technologií Nanospider™), která filtruje až 99,9 % částic, včetně
virů a bakterií. Pro velikost viru kolem 120 nm (covid–19) má PVDF
membrána filtrační účinnost vyšší než 94 %. Významnou výhodou
laminované PVDF nanovlákenné vrstvy je její schopnost udržení
vysoké filtrační efektivity v čase. K jedinému snížení filtrační
efektivity dochází praním, desinfekce vnější vrstvy filtru nijak
nesnižuje její schopnost záchytu částic. Díky funkčním materiálům
lze roušku n-mask používat, dokud nedojde k viditelným znečištěním
její vnitřní, popř. vnější části.
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Stříbro je pro lidský organismus zcela bezpečné. Ionty stříbra pevně
ukotvené ve struktuře vláken vnitřního filtru roušky n-mask brání
množení nežádoucích mikroorganismů, jako jsou viry, bakterie nebo
plísně a Vaše n-maska proto zůstává bezpečná i po delší době
jejího používání. Roušku n-mask lze dezinfikovat přípravkem n-spray,
případně jiným přípravkem doporučeným výrobcem, popř. vyprat
v ruce.
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Design
Design n-mask, One size fits all
Funkční design roušky n-mask byl vyvinut ve spolupráci s firmou
zabývající se návrhy a realizacemi designů interiérů luxusních
automobilů. Díky tomu je od samého počátku dáván vysoký důraz
na kvalitu provedení každé její části.
Hlavním cílem pro nás bylo vyvinout roušku, která bude příjemná při
každodenním použití a zároveň bude splňovat podmínku One size
fits all a uspokojí tak i Vaše velkokapacitní objednávky. Díky tomu
n-mask při zkušebním testu dobře seděla dvěma stům náhodně
vybraných dospělých lidí, se kterými jsme náš výrobek testovali.
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Pro Váš lepší komfort jsme zároveň připravili několik
forem zapínání roušky n-mask tak, aby si každý
1.

2.

3.

4.

5.
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mohl vybrat:
1. Tkaloun vázací za hlavu – Jedná se o nejvíce použí
vanou formu upínání roušek ve zdravotnictví.
2. Pružný tkaloun a trojzubcové zapínání s posuvným
jezdcem – Jedná se o alternativu vázacího upínání, při
které nemusíte tkaloun zavazovat za hlavou, ale pouze
sepnout trojzubcovou sponou. Díky jezdci si můžete
nastavit vlastní velikost úvazu, aniž by zbylé části
tkalounu přesahovaly.
3. Látková pruženka za ucho se silikonovým
stopperem – Jedná se o standardní verzi upínání
oblíbenou těmi, kteří nechtějí, aby jim úvaz zasahoval
do vlasů. Díky silikonovému stopperu si n-mask můžete
opakovaně přizpůsobit vlastním potřebám.
4. Látková pruženka za ucho s očkem – I zde si přijdou
na své ti, kteří nechtějí, aby jim úvaz zasahoval do
vlasů. Jedná se o variantu pruženky za ucho s očkem, ke
kterému si volnou část pruženky jednoduše přivážete
v délce, která odpovídá Vaší velikosti.
5. Látková pruženka za krk a hlavu provlečená
tunýlky na bočních stranách n-mask s plastovým
stopperem umístěným na temeni hlavy – Zatímco
u předchozích roušek n-mask je úvaz k roušce pevně
přichycen, u této varianty jsou na bočních stranách
n-mask vytvořeny tunýlky, skrz které je látková
pruženka provlečena. Svoji n-mask tak můžete fixovat
jediným stopperem umístěným na temeni hlavy.

Potisk
„Space is the limit“
Při výběru názvu pro naší potiskovou metodu jsme se
nechali inspirovat heslem „Sky is the limit.“ V případě
n-mask je však přiléhavější spíše „Space is the limit“,
neboť jedinou limitací Vaší i naší fantazie při výběru
grafického zpracování n-mask skutečně je
pouze její prostor a Vy!
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Složená, nebo nasazená n-mask
Konkrétně se jedná o prostor přední
strany roušky n-mask a jeho reliéf,
který je odlišný dle toho, je–li rouška n-mask
složená, nebo nasazená.

11

Vlastní designová řada? S rouškou hvězdou večírku?
S rouškou n-mask se Vám otevírá široká paleta grafických návrhů od
jednoduchých barev, přes komplikované prostorové obrázky, včetně
fotografií. S rouškou n-mask můžete prezentovat Vaši firmu, vytvořit
si vlastní designovou řadu, potěšit své blízké veselými vzory, popř.
se stát hvězdou rockového koncertu.

Barvy certifikované pro evropský trh
V případě potřeby je náš grafický tým připraven pomoci Vám se
zpracováním Vašich designových návrhů. Potisk vnější strany n-mask
žádným způsobem neovlivňuje její funkčnost. Zároveň pro potisk
používáme výhradně 100 % nezávadné barvy certifikované pro
evropský trh.
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Ekologie
Eco friendly n-mask
Jednou z hlavních zásad naší společnosti je ochrana přírody. Vyvinutí
n-mask proto považujeme za přínos pro snížení ekologické zátěže,
když životnost jedné n-mask odpovídá životnosti mnohonásobného
počtu jednorázových roušek, jež jsou v současné době po celém
světě masivně používány ve veřejném prostoru.
Vedle komfortu, ochrany a kvalitního designu tak rouška n-mask
podstatným způsobem přispívá k tomu, aby naše životní prostředí
nebylo zaplaveno použitými rouškami pro jedno použití. Pevně
věříme, že zodpovědným chováním můžeme ochránit nejen sebe
a ostatní, ale též naši planetu.

Jsme držiteli osvědčení
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Poznámky

NAFIGO, s.r.o.
Libušínská 80,
326 00 Plzeň
Česká republika
info@nafigo.cz
+420 601 555 203

