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ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

 LZE OBJEDNAT PŘÍMO U VÁS NANORESPIRÁTORY FFP2, NANORESPIRÁTORY FFP3,   1) 
     DĚTSKÉ VELIKOSTI NANORESPIRÁTORŮ A NANOROUŠKY?  Ano. 

 ZÁKLADNÍ CENA a BALENÍ při objednávce nad 150 kusů: 2)  
• Nanorespirátor FFP2 Balerina PFHM731     34,90 bez DPH     baleno po 1 ks
• Nanorespirátor FFP3 Balerina PFHM933     44,90 bez DPH     baleno po 1 ks
• Nanorespirátor FFP2 Balerina PFHM931     34,90 bez DPH     baleno po 1 ks
• Nanorespirátor FFP2 Balerina PFHM722     16,90 bez DPH     baleno po 1 ks
• Nanoroušky Balerina BFE99                         14,90 bez DPH    baleno po 50 ks (750 ,- bez DPH)

 
  VOLBA VZORŮ3) 
Na našich webových stránkách 
naleznete vzorník

 
4)  MÁM PŘÍLIŠ DROBNÝ OBLIČEJ.
Vyrábíte i menší velikos� na malé obličeje? 
ANO,
u modelu BALERINA PPFHM731 vyrábíme: 

5)  OBJEDNÁVKY POD 150 KUSŮ

U našich prodejců: 

6)  PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVKY 150 KUSŮ A VÝŠE:

· Stáhněte si, prosím, objednávkový formulář, který naleznete na  www.balerina.cz
    v dolní čás� webové stránky nad kontaktním formulářem.
· Vyplněný objednávkový formulář odešlete s Vašimi doručovacími a fakturačními údaji 
   (včetně Vašeho telefonního čísla pro kurýra) 
   a zvoleným způsobem platby na info@balerina.cz
· Doprava po ČR zdarma (DPD Express do 24 hodin)
· Mix vzorů možný, barvy je možno nadružit po 10ks a více od jednoho vzoru a velikos�
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7)  ZPŮSOB PLATBY
A)  Dobírkou (platba při převze� u kurýra DPD)

B)  Platba bankovním převodem  PŘEDEM (faktury lze vystavit i osobám bez IČ  a DIČ). 
    Odeslání zboží ihned po připsání platby na náš účet.

8)  ZPŮSOB VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

a) Objednávky, jež nám zašlete na  vyřizujeme postupně dle jejichinfo@balerina.cz
    data přije�, nejpozději do 2 dnů. Po obdržení Vaší e-mailové objednávky 

    Vám e-mailem potvrdíme její přije�.

b) Objednávka odeslaná se všemi náležitostmi je vyřízena nejrychleji

• objednávkový formulář vyplněný, od jedné položky (model, vzor, velikost) minimálně 10 kusů

• jméno, fakturační údaje, doručovací adresa, mobilní tel. číslo

• zvolený způsob platby (dobírkou nebo fakturou předem)

c) Pokud jste zvolili platbu předem bankovním převodem: Když je Vaše objednávka připravena,

    obdržíte email s fakturou k uhrazení. Ihned po obdržení zaplacené částky zboží odesíláme

   službou DPD Express.

d) Pokud jste zvolili platbu na dobírku při převze�: zboží odesíláme ihned po přípravě

     Vašeho zboží bez dalšího informačního emailu.

NIŽŠÍ CENOVÁ NABÍDKA9)  
     začíná až při JEDNORÁZOVÉM odběru více jak 2 000 kusů, kdy je třeba odebrat 
     kartónová balení  (tedy 500 kusů respirátorů v jednom kartonu, jeden vzor). 

NANORESPIRÁTORY velikos� „ dětské” S a M/S 10)  
• pouze u modelu Balerina PFHM731 
• pro drobné obličeje,
• základní cena 34,90 Kč bez DPH                                                        

 DOBA DODÁNÍ -  dochází k prodloužení dodávek z 24 hodin na 48hodin.11) 
Výjimečně může být ještě o den delší. Můžete se tedy spolehnout, 
že Vaši objednávku vyřídíme. Pokud by došlo k nějakému většímu zpoždění 
z důvodu chybějících vzorů, budeme Vás informovat. 

 OPAKOVANÉ POUŽITÍ A OŠETŘENÍ RESPIRÁTORU MEZI POUŽITÍMI12) 

Naše nanorespirátory Balerina PFHM731, Balerina PFHM931, Balerina PFHM933 
a nanoroušky obsahují unikátní nanomembránu. 
Díky tomu má náš nanorespirátor vysokou míru filtrace a to i na záchyt nanočás�c 
velikos� viru SARS-CoV-2 a to 99%.
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              K pochopení problema�ky opakovaného použi� respirátorů 
              je třeba vysvětlit následující: 

Nanomembrána filtruje díky své vnitřní struktuře a dokáže zachy�t nanočás�ce ve veliké 
míře. 

Napro� tomu, meltblownové respirátory filtrují díky elektrosta�ckému náboji meltblown 
tex�lie a jejich struktura není pro záchyt nanočás�c tolik efek�vní. Elektrosta�cký náboj 
meltblown filtru klesá již po 40� minutách od zvlhčení meltblown tex�lie vydechovaným 
vzduchem. Proto je třeba respirátory z meltblownu měnit každé 3-4 hodiny. 

Naopak respirátory z nanomembrány či nanovláken filtrují stabilně dále a to dokud trvá 
jejich struktura. Pokud tedy s nanorespirátory zacházíte šetrně a struktura filtru není 
poškozena, tak není snížena ani jejich filtrační kapacita. 

V současné době neexistuje cer�fikace pro opakované použi� v tomto ohledu. 
V oblas� respirátorů FFP2 existuje jen cer�fikace dle normy EN149 a ta testuje jen 
jednorázové použi�. Tato norma byla vytvořena ještě v době, kdy se respirátory používaly 
hlavně v průmyslových provozech. 

Výrobce tak musí ocer�fikovat svůj produkt dle normy EN149 a pak může provést zvláštní 
testování v jiných laboratořích, kde otestují, zda filtrační schopnost materiálu klesá při 
opakovaném použi�. 

Náše nanorespirátory byly ocer�fikovány dle normy EN149, dále byly otestovány
na Technické Univerzitě v Liberci na 5 bezpečných opakovaných použi� 
bez snížení účinnost filtrace 99,6% záchyt čás�c dle normy pro respirátory
(norma EN149).

Proto nyní v pandemii při nedostatku ochranných pomůcek, můžeme deklarovat možnost 
5 opakovaných použi�. Filtrační účinnost na záchyt nanočás�c velikos� viru SARS-CoV-2 
klesla po 5� opakovaných použi�ch o cca 1,5 % tedy na cca 97,5%.

Doporučený způsob očištění respirátoru je UV-C box.
 
Tímto způsobem byly mezi jednotlivými použi�mi také ošetřeny nanorespirátory testované 
na opakované použi� na TUL.  Důležité je myslet i na to, že nositel si může namnožit 
v respirátoru vlastní patogeny. 
Při manipulaci s již nošeným a ještě neošetřeným respirátorem je třeba dbát opatrnos� 
a poté si ruce vydesinfikovat.  UV-C box lze zakoupit i u nás v ceně 549 Kč bez DPH.
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