
do od od od od

49.999 50.000 250.000 500.000 1.000.000

5,18 € 5,00 € 4,82 € 4,17 € na dožádání

4,50 4,19 3,63

do od od od od

49.999 50.000 250.000 500.000 1.000.000

3,91 € 3,80 € 3,69 € 3,54 € na dožádání

3,40 € 3,21 € 3,08 €

do od od od od

99.999 100.000 500.000 1.000.000 5.000.000

0,79 € 0,77 € 0,74 € 0,69 € na dožádání

0,72 € 0,67 € 0,62 €

do od od od od

99.999 100.000 500.000 1.000.000 5.000.000

0,95 € 0,92 € 0,89 € 0,83 € na dožádání

, 0,91 € 0,85 € 0,79 €

CENÍK - OCHRANNÉ DÝCHACÍ MASKY  - Refeka remastered GmbH  27.03.2020

2003.00021601 respirátory typu FFP2

Doprava: letecká přeprava a doprava do ČR v ceně - dále viz **

Náklad v kusech

Popis: FFP2, CE certifikát

Dodej: krátkodobě k dispozici - prosíme o předobjednávku*

zajištěná výroba cca. 50 - 100tis. ks denně

Balení: 20 ks v 1 kartonu, zabaleno po 20 kartonech

rozměr 52 x 42 x 30 cm, váha včetně obalu 6,5 kg

Cena za kus

Doprava: letecká přeprava a doprava do ČR v ceně - dále viz **

Náklad v kusech

2003.00021603 respirátory typu KN95 (ekvivalent typu FFP2)

Popis: KN95 (FFP2 ekvivalent), CE certifikát

Dodej: krátkodobě k dispozici s rychlou dodací lhůtou

zajištěná výroba více než 500tis. ks denně

Balení: 20 ks v 1 kartonu, zabaleno po 20 kartonech

rozměr 52 x 42 x 30 cm, váha včetně obalu 6,5 kg

Cena za kus

Náklad v kusech

2003.00021604 klasické ochranné roušky

Popis: ochranné roušky (EN 14683 TYPE I), CE certifikát 

Dodej: krátkodobě i velké množství 

cca. za 1 týden výroba 5 mil. ks denně

Balení: 2.000 ks v kartonu 

rozměr 66 x 46 x 36 cm, váha včetně obalu 9 kg

Doprava: letecká přeprava a doprava do ČR v ceně - dále viz **

Dodej: krátkodobě velké množství cca. za 1 týden výroba 5 mil. ks denně

Cena za kus

2003.00021605 chirurgické roušky "surgical mask"

Popis operační chirurgické roušky (EN 14684 TYPE II), CE certifikát

Balení: 2.000 ks v kartonu

rozměr 66 x 46 x 36 cm, váha včetně obalu 9 kg

Doprava: letecká přeprava a doprava do ČR v ceně - dále viz **

Náklad v kusech

Cena za kus



Stefan Fischer

Upozornění: U výrobků se jedná o tzv. denní ceny.

Meziprodej se vyhrazuje. *First come, first serve*

*Předobjednávky prosíme na Cz_sk@refeka.de. Vzhledem k velké poptávce můžeme Vaše požadované množství rezervovat max. na 2 dny. 

Při objednávkách nad 100.000 Euro objednávka pozbývá platnosti, pokud se do té doby neuskuteční platba ve výši 50% připsáním na níže 

uvedený bankovní účet. Děkujeme za pochopení.

Podmínky platby: u souhrnné objednávky nad 100.000 Euro si dovolujeme požádat o platbu předem ve výši 50%

Ceny se rozumí bez MwSt. (DPH) (19%)

Bankovní spojení: DE77 7012 0700 1541 1415 76, BIC: OBKLDEMX, depozitní účet vedený u Oberbank München

Se srdečným pozdravem

** Doprava do ČR v ceně (sklad Domažlice a Prachatice). Zde možnost osobního odběru. Při dopravě přímo objednateli - paušální sazba 200 

Euro při objednávce do 500.000 ks, nad 500.000 ks doprava objednateli zdarma.



1,15

1,15








