
ZDRAVOTNÍ A OCHRANNÉ  
PROSTŘEDKY



Chraňte sebe i svoje okolí

Pomáhat, chránit sebe i své okolí  se v těchto dnech stalo velkým tématem. 

Cítíme společenskou odpovědnost a zároveň možnost pomoci tam, kde to jde. 

Státní sektor situaci řeší přes své partnery, ale ostatní firmy a jejich zaměstnanci jsou na otevřeném 

poli v boji proti viru, který si nevybírá.

Připravily jsme pro vás výběr z produktů, které aktuálně dokážeme nabídnout 

a přispět tak k prevenci šíření nemoci COVID-19. 

Darodějky



SPECIFIKACE:

1. Materiál: Guma (Food standard)
2. Třída: N95 a FFP2 standard, pro použití 
10-15 dnů s jedním filtrem 
3. 4 vrstvy:

a -- Vodoodpudivá kostra
b -- 99.5 meltblown (netkaná textilie)
c – Ochrana proti vlhkosti
d – Vodoodpudivá vrstva šetrná k 

pokožce
4. 2 ks vyměnitelných filtrů 
5. Dostupné barvy: světle modrá, růžová
6. Certifikace: CE, ROHS, FDA
7. Splňuje normu EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRÁTORY TŘÍDY FFP2, pro opakované použití, s vyměnitelným filtrem

Standardní balení.
Od 2000 ks může být zákaznická krabička 
ZDARMA

Ceny v Kč bez DPH, EXW Praha (doprava je účtována dle standardních cen pro balné a dopravné DPD - karton/150ks – cena je 130 Kč bez DPH)
Termín dodání: výrobní kapacita je 10.000 ks/ den. Standardní dodání do ČR BEZ POTISKU je cca 7-14 dnů, doba výroby postupuje dle 
posloupnosti objednávek (doporučujeme rychlé jednání). Aktuální skladové zásoby v ČR jsou na vyžádání.

Počet ks Cena za 1 ks Cena za potisk 1/0

100 ks 244,80 Kč 7,00 Kč

500 ks 238,60 Kč 6,00 Kč

1.000 ks 233,60 Kč 5,50 Kč

3.000 ks 225,30 Kč 5,00 Kč

5.000 ks 208,90 Kč 5,00 Kč

10.000 ks 199,60 Kč 4,50 Kč

+ Další náhradní filtry : +17,- / ks

Vyměnitelný filtr

1 BALENÍ OBSAHUJE: 
1 ks masky
2 ks vyměnitelných filtrů
1 ks krabička (od 2000 ks nabízíme 
zákaznický design)
2 ks gumička (dlouhá pro dospělé + krátká 
pro děti)

Darodějky, info@darodejky.cz, tel. +420 773 598 460

Kód: HSM004 Respirátor má velmi výkonný filtr, který zachytí až 98% 
všech kapének, které mohou přenášet viry. 
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SPECIFIKACE:

• Respirační obličejová maska
• Třída ochrany: N95 / KN95 / FFP2
• Materiál: netkaný textil (tři vrstvy)
• Ochrana až na 8 hod. používání
• Certifikace: CE, ROHS, FDA
• Splňuje normu EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRAČNÍ ROUŠKA FFP2

Ceny v Kč bez DPH, EXW Praha (doprava je účtována dle standardních cen pro balné a dopravné DPD).  
Termín dodání: výrobní kapacita je 100.000 ks / den, pro nás rezervovaná 10.000-20.000 ks/ den. Standardní dodání do ČR je 7-14 dnů, doba 
výroby postupuje dle posloupnosti objednávek (doporučujeme rychlé jednání). Aktuální skladové zásoby v ČR jsou na vyžádání.

Počet ks Cena za 1 ks

100 ks 117,00 Kč

500 ks 115,00 Kč

1.000 ks 112,00 Kč

3.000 ks 110,00 Kč

5.000 ks 109,00 Kč

10.000 ks 99,00 Kč

Chraňte sebe i své okolí. Respirační rouška zachycuje ve třech filtračních a vodoodpudivých vrstvách různé druhy nečistot a v
poslední vrstvě i ty nejmenší mikroorganismy. Rouška je vhodná jako ochrana proti nemoci Covid-19, způsobené "novým 
koronavirem z Wu-Chanu". Rouška s tímto ochranným filtrem zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice či pyl. 
Označení „FFP2“ (v USA odpovídá N95, v Číně pak KN95) znamená, že zachytí až 92% všech kapének, přenášejících viry. 
Zachytí i více než 97% větších škodlivých částic (bakterie, smog, pylová zrna).

Kód: HSM002

Standardní balení.

1 BALENÍ OBSAHUJE: 
5 ks roušky

Darodějky, info@darodejky.cz, tel. +420 773 598 460
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JEDNORÁZOVÁ HYGIENICKÁ ROUŠKA

Standardní balení.

Ceny v Kč bez DPH, EXW Praha (doprava je účtována dle standardních cen pro balné a dopravné DPD).  
Termín dodání: výrobní kapacita je 100.000 ks / den, pro nás rezervovaná 10.000-20.000 ks/ den. Standardní dodání do ČR je 7-14 dnů, doba 
výroby postupuje dle posloupnosti objednávek (doporučujeme rychlé jednání). Aktuální skladové zásoby v ČR jsou na vyžádání.

Počet ks Cena za 1 ks

100 ks 21,40 Kč

500 ks 20,40 Kč

1.000 ks 19,40 Kč

3.000 ks 18,40 Kč

5.000 ks 17,40 Kč

10.000 ks 16,40 Kč

1 BALENÍ OBSAHUJE: 
8 ks roušky

Hygienická rouška s ochranným filtrem FFP1 zachycuje minimálně 80 % všech škodlivých částic, jako jsou aerosoly, 
prachové a smogové částice či pyl. Rouška zachycuje v několika vrstvách různé druhy nečistot a v poslední vrstvě ty 
nejmenší mikroorganismy. Zachytí až 78% všech kapének, přenášejících viry. Zabraňuje především šíření nákazy od jejího 
uživatele.

Kód: HSM003 SPECIFIKACE:

• Jednorázová respirační obličejová maska
• Třída ochrany: N80 / KN80 / FFP1
• Materiál: netkaný textil (tři vrstvy)
• Ochrana na cca 2 hod. používání
• Certifikace: CE, ROHS, FDA
• Splňuje normu EN 14683: 2005

Darodějky, info@darodejky.cz, tel. +420 773 598 460
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SPECIFIKACE:

• Infračervený bezkontaktní 
teploměr 

• Měřicí vzdálenost: 5 - 15 cm 
• Interval měřicích hodnot: Tělesná 

teplota, 32 - 45 ℃
• Přepínání ℃ a ℉
• Přesnost měření v daném 

intervalu: ± 0.2℃
• Okolní teplota vhodná pro 

použití: 10 - 40 ℃
• Napájení: 2 x AA baterie (tužková) 
• Materiál – plast
• Certifikováno: CE, ROHS

BEZKONTAKTNÍ INFRAČERVENÝ DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

Standardní balení.

Počet ks Cena za 1 ks Cena za potisk 1/0

50ks 1807,20 Kč 15,00 Kč

100ks 1777,30 Kč 10,00 Kč

200 ks 1636,70 Kč 9,50 Kč

300 ks 1603,20 Kč 8,00 Kč

400 ks 1575,50 Kč 7,00 Kč

500 ks 1452,80 Kč 5,50 Kč

1 BALENÍ OBSAHUJE: 
1 ks teploměru

Bezkontaktní digitální teploměr pro snadné použití. Využívá 
nejnovější technologii, díky které je možné změřit teplotu těla 
nebo předmětu bezdotykově ze vzdálenosti 5 - 15 cm. Spolehlivý 
snímač měří teplotu klinicky přesně na 0,2 °C / °F. Teploměr má 
digitální displej, ze kterého se snadno čte a který mění barvu dle 
změřené teploty. Automatické vypnutí po 15 vteřinách, po které 
není teploměr používán, prodlužuje životnost baterií. K provozu 
jsou třeba pouze 2 AA alkalické baterie. 

Kód: HSM007

+ Alkalické baterie AA: +15,- / 2 ks

Ceny v Kč bez DPH, EXW Praha (doprava je účtována dle standardních cen pro balné a dopravné DPD).  
Termín dodání: Standardní dodání do ČR je 7-14 dnů, doba výroby postupuje dle posloupnosti objednávek (doporučujeme rychlé jednání). 
Aktuální skladové zásoby v ČR jsou na vyžádání.

Darodějky, info@darodejky.cz, tel. +420 773 598 460
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SPECIFIKACE:

• UV sterilizátor - sanitizér pro mobilní telefon.
• Metoda sterilizace: Ultrafialové (UV) záření s velmi krátkou 

vlnovou délkou záření (UV-C) je pro viry a bakterie smrtící
• Vlnová délka záření: 253,7 nm (nanometrů)
• Účinnost sterilizačního procesu: zlikviduje 97% - 99% všech 

bakterií a virů
• Zdroj UV-C záření: 2 x světelná trubice 1 W
• Napájení: DC 5 V adaptér
• Maximální rozměr vkládaného mobilního telefonu 6,8“
• Certifikováno: CE, ROHS

UV STERILIZÁTOR PRO MOBILNÍ TELEFON

Standardní balení.

Počet ks Cena za 1 ks Cena za potisk 1/0

50 ks 866,00 Kč 6,00 Kč

100 ks 822,00 Kč 5,00 Kč

200 ks 804,00 Kč 4,50 Kč

300 ks 781,00 Kč 4,00 Kč

500 ks 759,00 Kč 4,00 Kč

1000 ks 698,00 Kč 3,50 Kč

1 BALENÍ OBSAHUJE: 
1 ks sterilizátoru + USB kabel

Tento přístroj rychle a efektivně zbaví váš mobilní telefon až 99 % 
všech virů a bakterií. Stačí vložit telefon dovnitř stisknout tlačítko. 
Rozsvítí se dvě ultrafialové trubice a během 8 minut je hotovo. Po 
dokončení procesu se přístroj automaticky vypne. 

Kód: HSM005

Ceny v Kč bez DPH, EXW Praha (doprava je účtována dle standardních cen pro balné a dopravné DPD).  
Termín dodání: Standardní dodání do ČR je 7-14 dnů, doba výroby postupuje dle posloupnosti objednávek (doporučujeme rychlé jednání). 
Aktuální skladové zásoby v ČR jsou na vyžádání.

Darodějky, info@darodejky.cz, tel. +420 773 598 460
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SPECIFIKACE:

• Ochranné brýle
• Ochrana očí před kapénkami (aerosolem)
• Ochrana očí před polétavým prachem
• Materiál: PC (polykarbonát)
HSM009 - Protizamlžovací úprava
HSM010 - Bez protizamlžovací úpravy

TRANSPARENTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE S OCHRANOU PROTI ZAMLŽENÍ

Ceny v Kč bez DPH, EXW Praha (doprava je účtována dle standardních cen pro balné a dopravné DPD).  
Termín dodání: Standardní dodání do ČR je 7-14 dnů, doba výroby postupuje dle posloupnosti objednávek (doporučujeme rychlé jednání). 
Aktuální skladové zásoby v ČR jsou na vyžádání.

Počet ks HSM009
Cena za 1 ks

HSM010
Cena za 1 ks

100 ks 72,00 Kč 43,45 Kč

500 ks 68,00 Kč 42,89 Kč

1.000 ks 66,00 Kč 41,95 Kč

3.000 ks 63,00Kč 39,00 Kč

5.000 ks 62,00 Kč 38,88 Kč

10.000 ks 56,00 Kč 36,25 Kč

1 BALENÍ OBSAHUJE: 
1 ks brýlí

Bezrámové ochranné brýle zajišťující rozhled všemi směry.  Mají integrovanou opěrku nosu a boční 
štíty pro větší pohodlí a ochranu. Účinně ochrání oči před bakteriemi, chemikáliemi či jinými 
částečkami. Brýle mají čirý polykarbonátový zorník s ochranou proti poškrábání, jsou odolné nárazům 
s nízkou energií. Ergonomický tvar,  bez kovových částí. Verze HSM009 má ochranu proti zamlžení.

Kód: HSM009 – s ochranou proti zamlžení
Kód: HSM010 – bez ochrany proti zamlžení

Darodějky, info@darodejky.cz, tel. +420 773 598 460
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SPECIFIKACE:

• Ochranné vinylové rukavice jednorázové
• Materiál: PVC Latex free and DEHP free (bez latexu, 

bez ftalátů), certifikovaný pro použití v potravinářství
• Tloušťka materiálu:
Hřbet ruky: 0,051 mm +/- 0.02 mm
Dlaň: 0,081 mm +/- 0.02 mm
Prsty: 0,092 mm +/- 0.02 mm
• Konfekční velikost: M, L

JEDNORÁZOVÉ VINYLOVÉ RUKAVICE, 100 KS

Standardní balení.

Počet ks Cena za 100 ks
1 balení

10 boxů (1000 ks) 326,00 Kč

20 boxů (2000 ks) 321,00 Kč

30 boxů (3000 ks) 318,00 Kč

50 boxů (5000 ks) 310,00 Kč

100 boxů (10000 ks) 306,00 Kč

200 boxů (20000 ks) 299,00 Kč

1 BALENÍ OBSAHUJE: 
100 ks rukavic

Chraňte svoje ruce. Ochranné rukavice jsou velmi odolné a elastické. 
Vyrobené z vinylu. Ochrání vás v situacích, kdy přijdete do styku s 
chemikáliemi, viry či bakteriemi. Vhodné pro jednorázové použití. Baleno v 
papírovém boxu po 100 kusech. Zvolit si můžete velikost M nebo L.

Kód: HSM008

Ceny v Kč bez DPH, EXW Praha (doprava je účtována dle standardních cen pro balné a dopravné DPD).  
Termín dodání: Standardní dodání do ČR je 7-14 dnů, doba výroby postupuje dle posloupnosti objednávek (doporučujeme rychlé jednání). 
Aktuální skladové zásoby v ČR jsou na vyžádání.
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