
WINTER COMMUNITY MASK  



 
Priedušné  
Trojrozmerná pletená štruktúra je hustejšie pletená v 
oblasti úst a nosa: znižuje to prietok vzduchu, 
rozptyľovanie kvapiek slín a hlienu do okolia. Ale UYN® 
zimné rúško vám stále umožňuje ľahko dýchať, takže 
rúško je možné nosiť aj pri športových aktivitách. 

Vode odpudivé  
Vďaka použitiu Texlyte Nano vlákna, rúško UYN® 
odpudzuje vlhkosť. Vode odpudivá vlastnosť priadze je 
trvalá a nie je ovplyvnená opakovaným praním. Texlyte 
Nano neviaže pot, odvádza ho preč a veľmi rýchlo 
schne. Pre príjemné pohodlie pri používaní.

COMMUNITY MASK 
MULTIFUNKČNÉ
Už je jasné, že s vírusom Covid-19 budeme musieť žiť až do 
zimy. Napriek tomu sa nemusíme vzdať svojich zimných 
športov. Nosením UYN rúška v lyžiarskych oblastiach je riziko 
infekcie znížené na minimum. 

UYN® rúško znižuje riziko infikovania ostatných, pretože môže 
skrátiť rozsah kvapôčok, ktoré sa rozptýlia do ovzdušia, keď ľudia 
kašlú, kýchajú a hovoria.
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VLASTNOSTI 
MATERIÁLU

www.masimsport.sk

Zdraviu neškodné   
Texlyte nano vlákno používané pre rúško UYN bolo certifikované a vyrobené v 
Európe podľa Oekotex Standard 100 a Bluesign. Nespôsobuje žiadne alergie, je 
antiseptické a preto je zvlášť vhodné pre výrobky, ktoré musia spĺňať vysoké 
štandardy hygienických noriem.

Termo-regulačné   
Texlyte Nano má veľmi nízku vodivosť, takže zaručuje výnimočne vysokú úroveň 
izolácie - to zabezpečuje vynikajúci tepelný komfort.

Ľahké   
Texlyte Nano je o 50% ľahší ako bavlna a o 34% ľahší ako polyester, ľahší ako 
ostatné syntetické materiály. Vlákna z tohto materiálu sú veľmi vhodné na výrobu 
rúšok.

Suché   
Texlyte Nano je svojou povahou hydrofóbny. Vodoodpudivá vlastnosť priadze je 
trvalá a nie je ovplyvnená opakovaným praním. Texlyte Nano neuchováva vlhkosť, 
ale veľmi rýchlo schne, preto je pohodlné pri nosení.

Ekologické  
Výroba a údržba Texlyte Nano vlákna si vyžaduje o 30% menej energie ako je 
potrebné pre výrobu a údržbu polyesteru. Nepoužívajú sa žiadne pesticídy ani 
toxické farbivá. Z tohto dôvodu odborníci považujú Texlyte Nano vlákno za jedno z 
najekologickejších syntetických vlákien. Texlyte Nano vlákno je 100% 
recyklovateľné.

Odolné  
Vlákno Texlyte Nano je elastické a odolné voči pretrhnutiu. Jeho odolnosť voči oderu 
je 2,5 krát vyššia ako bavlna. Dokonca ani pot, slnko a vlhkosť nemajú žiadny vplyv 
na trvanlivosť vlákna Texlyte Nano.

Jednoduché ošetrovanie   
Vďaka hydrofóbnej vlastnosti Texlyte Nano nezachytáva nečistoty, perie sa pri 
teplote 60°C a veľmi rýchlo schne. Žehlenie nie je potrebné. Rúško môže byť po 
krátkej dobe opäť použité.
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DIZAJN 
ERGONOMICKÝ

UYN zimné rúško je novým miláčikom medzi nadšencami 
zimných športov, pretože jeho ergonomický dizajn a 
anatomicky tvarovaná časť úst sú kombinované s 
priliehavou, ale elastickou časťou krku. Výsledkom je, že 
UYN rúško zostáva pevne na svojom mieste a poskytuje 
ochranu ostatným a zároveň umožňuje voľný pohyb.

1. Vysoko elastický ergonomický tvar nosa  

2. Flex rebrovanie pre dokonalý fit  

3. Asymetrický krk  

4. Priedušné 3D rebrá umožňujú pokožke dýchať  
5. Obzvlášť husto pletené časti úst a nosa zadržiavajú kvapôčky  

6. Vysoko elastický pásik na krku pre optimálne pohodlie pri 

nosení
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 JE ČAS PRE 
FAREBNÝ ŽIVOT
V časoch krízy príroda odhaľuje svoju najfarebnejšiu stránku. Červené 
tulipány, svetlo zelené výhonky, žlté narcisy. To vytvára pozitívnu 
náladu a je to fajn pre dušu. Farby majú veľ ký vplyv na naše pocity.
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„NIE JE TO ZDRAVOTNÁ POMÔCKA A NIE JE TO 
ANI OCHRANNÁ MASKA PRE ZDRAVOTNICKÝ 
PERSONÁL”  

Rúško Community Mask nie je zdravotná pomôcka a 
neposkytuje ochranu pred infekciou. Rúško môže 
obmedziť šírenie vírusov ovzduším a preto môže 
ochrániť neinfikovaných ľudí vo vašom okolí, v 
prípade, že ste nositeľom vírusov. Doporučovaná 
vzdialenosť od jedného do dvoch metrov a 
pravidelné umývanie rúk je stále najlepšou ochranou 
pred infekciou.
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PRE AKÝKOĽVEK ŠPORT

ODOŠLITE SIGNÁL                   
KAŽDÉMU ZÁKAZNIKOVI

ZA MESTKÚ MOBILITU

Teraz je ten pravý čas na starostlivo zvážené kroky. Dajte vedieť svojim zákazníkom a 
prejavte, že aj vy starostlivo dbáte o ochranu a udržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti pri 
stretnutiach, najmä v tejto novej ére.

Pri objednávke nad 1 000 ks 
dokážeme pre vás vyrobiť masky s 
vašim logom. Naši textilní odborníci a 
technici vám radi pomôžu s 
inovatívnymi nápadmi a riešeniami 
podľa vašich potrieb.

Akú správu chcete zdieľať so svojimi 
zákazníkmi? Prajete si individuálne balenie 
alebo komunikáciu? Môžeme vám pomôcť 
zanechať pozitívny dojem na svojich hostí a 
zároveň zabezpečiť bezplatnú reklamu pre 
vašu firmu, hotel... Touto cestou môžete zvýšiť 
svoj dosah na zákazníka a posíliť jeho vernosť 
k vám.

UYN® zimné rúško je vhodná pre všetky druhy zimných športov. Jeho ergonomický tvar a 
perfektné prispôsobenie znamená, že sa dá nosiť ako pri behu, tak aj na bicykli.

Nielen šport. UYN® zimné rúško je tak pohodlné a praktické, že ho môžete použiť aj na svoje 
mestské výlety. Keď idete na bicykli do kancelárie, keď jazdíte na skútri alebo nastupujete a 
vystupujete v MHD. Jeho funkcia je dvojaká: znižuje riziko infekcie a chráni vás pred chladom.


